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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!

Maj to miesiąc majówek. Za nami Dni Przeźmierowa  
- zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej imprezy. 

A przed nami Dni Gminy Tarnowo Podgórne i przygoto-
wane na tę okazję liczne atrakcje. W sobotę, 26 maja, zapra-
szamy na podwójne wybory Miss Gminy i koncert Ryszar-
da Rynkowskiego. W niedzielę tradycyjnie przygotowaliśmy 
atrakcje dla dzieci w ramach Gminnego Dnia Dziecka. 

Tego dnia, po raz pierwszy w naszej Gminie, odbędzie się 
I Półmaraton Bieg Lwa. To duże sportowe wydarzenie dla 
całej rodziny. Zapraszamy - na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie! 

PS. A w czerwcu zapraszamy do Strefy Kibica w Parku 
700-lecia!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

Akcja krew!
W sobotę, 19 maja, w godz. 8.00 – 16.00, w Szkole Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odbędzie 
się 48. Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod patronatem 

Wójta Gminy Tadeusza Czajki. 
- Mam nadzieję, że w sobotę spotkamy się w licznym gronie krwio-

dawców. Szczególnie serdecznie zapraszam tych, którzy chcieliby oddać 
krew po raz pierwszy. – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”.    ~ARz

Uwaga rolnicy!
Do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy 
finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, któ-
rzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli 
szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, 
w tym  w wyniku wymarznięcia. Więcej informacji na naszej stro-
nie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce: O Gminie 
– Dla rolników lub w ARiMR.

~ARz

Dla dzieci z Chyb !

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają dzieci z Chyb na Dzień Dziecka 
2 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 na placu zabaw w Chybach, 
ul. Kwiatowa / róg Ogrodowej. ~na
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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

Pobiegnijmy za lwem
- o BIEGU LWA z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką rozmawiają organizatorzy biegu.

Już niedługo obchody Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne, podczas których odbędzie się BIEG 
LWA, czyli 3 imprezy sportowe, w tym półmara-
ton, biegi dla dzieci i maraton spinningowy. To 
inicjatywa oddolna kilku wolontariuszy, miesz-
kańców Gminy, entuzjastów ruchu. Co Pan myśli 
o tym wydarzeniu?

Do wsparcia tej inicjatywy przekonał mnie przede 
wszystkim entuzjazm i zaangażowanie organizato-
rów. Nie bez znaczenia jest to, że impreza skiero-
wana jest do szerokiego kręgu odbiorców – miesz-
kańców naszej Gminy oraz zwolenników biegania 
z całej Polski jak i z zagranicy. 

Jak Pan sądzi, dlaczego bieganie jest tak popu-
larne?

Bieganie jest wolne od wszelkich ograniczeń – 
nie trzeba mieć nic więcej niż buty sportowe i chęć 
wybiegnięcia z domu. Popularność biegania to rów-
nież względy zdrowotne. Nie od dziś wiadomo, że 
ruch to zdrowie. Dużo pracujemy, mamy mnóstwo 
obowiązków i czasami chcemy po prostu się ode-
rwać i przewietrzyć umysł. Bieganie to dobrze spę-
dzony czas pod każdym względem.

A czy Pan biega? Czy zobaczymy Pana na star-
cie?

Jestem entuzjastą sportu. Biegam również, ale na 
krótszych dystansach. 

Czy wie Pan skąd wzięła się nazwa BIEG 
LWA ?

Oczywiście, nazwa biegu nawiązuje do lwa, któ-
ry jest w herbie naszej Gminy. Lew zszedł z her-

bu i pobiegnie ulicami Tarnowa 
wraz z tysiącem uczestników. 
Mam nadzieję, że bieg wpisze się 
w kalendarz imprez na stałe. 

Organizatorzy dokłada-
ją wszelkich starań, by wszy-
scy beneficjenci BIEGU LWA 
chcieli to doświadczenie powtó-
rzyć. To co ma wyróżnić bieg, 
to hasło „poziom wyżej”. 

To prawda, od początku BIEG 
LWA wpisuje się w podejście in-
nej, wyższej jakości. Cieszę się, 
że jako organizatorzy pomyśleli-
ście o wszystkim – atrakcjach dla 
dzieci, muzyce na żywo, mara-
tonie spinningowym, zdobyciu 
sponsorów, jak również zabez-
pieczeniu trasy przez wolontariu-
szy z naszych szkół i ustaleniu 
z mieszkańcami godziny biegu 
tak, by nie kolidował z trwają-
cymi uroczystościami komunij-
nymi. Taki dialog wszystkich 
stron dobrze świadczy o relacjach 
i dobrych stosunkach panujących 
w naszej społeczności. O pozio-
mie wyżej świadczy też to, że 
na liście startowej pojawiły się 
nazwiska elity biegaczy Polski 
jak i zawodnicy z Kenii, Węgier, 
Francji, Ukrainy. Jestem ciekaw, 
kto stanie na podium zwycięzców 
i czy zostanie pobity rekord kra-
ju, a może świata.

Zanim jednak ktoś stanie na 
podium musi przebiec 3 pętle 

ulicami Tarnowa, na których 
– liczymy – nie zabraknie kibi-
ców i ich dopingu. 

Mam nadzieję, że mieszkańcy 
Tarnowa, jak zwykle, nie zawio-
dą. Mimo że bieg to sporo utrud-
nień podejdą ze zrozumieniem 
i entuzjazmem. Maratony odby-
wają się w wielu miastach w kra-
ju i na świecie. Cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Wierzę, że i u nas tak będzie.

Jako organizatorzy uzyskali-
śmy od Pana ogromne wsparcie 
i pomoc, zwłaszcza przy tech-
nicznej organizacji trasy biegu. 
Dziękujemy. 

Jak chciałby Pan zachęcić do 
udziały w BIEGU LWA miesz-
kańców Gminy?

BIEG LWA to nowe wydarze-
nie w Gminie, a mieszkańcy są 
ważnymi odbiorcami tej rozryw-
ki. Zapraszam serdecznie całe 
rodziny, nie tylko na trasę, żeby 
kibicować biegaczom i poczuć tę 
wyjątkową atmosferę, ale rów-
nież na start. 

Pobiegnijcie  
za lwem!

Dziękuję za rozmowę
Magdalena Bobryk

www.bieglwa.pl



Firma PAW przy 
współudziale Stowa-
rzyszenia Wspiera-

nia Transplantacji Szpiku 
u Dzieci zorganizowała dla 
dzieci przebywających na 
oddziałach Kliniki Onko-
logii, Hematologii i Trans-
plantologii Pediatrycznej 
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu konkurs pla-
styczny pod hasłem „Dzię-
kuję Ci Mamo”.

Z dumą informujemy, że au-
torem zwycięskiego rysunku 
jest 7-letni Kubuś Śmieszalski z Lusówka. Jego praca stanie się wzorem 
serwetki, która będzie już wkrótce sprzedawana w celach charytatywnych.  
Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane Stowarzyszeniu Wspierania 
Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci. Wesprą budowę budynku dla 
rodziców umożliwiającego całodobową obecność rodziców w szpitalu 
przy dziecku z chorobą nowotworową. ~ARz

Kup taką serwetkę!
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 aktualności
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Batorowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

 Zaktualizowano projekt ścieżki pieszo-
-rowerowej Lusowo-Batorowo-Prze-
źmierowo

Baranowo

 Ogłoszono przetarg na modernizację ka-
nalizacji deszczowej na Os. Rubinowym 
(etap I cz. 3)

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

 Zaktualizowano dokumentację budowy 
ul.Letniskowej, trwa przygotowanie do-
kumentacji przetargowej

Ceradz Kościelny

 Trwa remont pomieszczeń w starej 
szkole na potrzeby świetlicy socjotera-
peutycznej 

Chyby

 Kończą się prace związane z przygoto-
waniem dokumentacji budowy ul. Pa-
górkowej

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie oraz ścieżek w parku.

Lusowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Wystąpiono o pozwolenie na budowę 
pomostów na plaży

Lusówko

 Zamontowano pomost na kąpielisku, 
zamontowano oświetlenie solarne, wy-
sypano dodatkowy piasek

 Trwa opracowanie projektu budowy i 
modernizacji kanalizacji deszczowej 
(odwodnienia) ul. Sierosławskiej/Otow-
skiej

Kokoszczyn

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na odtworzenie rowu przydroż-
nego przy ul. Szerokiej

Przeźmierowo

 Kończy się remont  ul. Rzemieślniczej

 Kończą się prace związane z aktualiza-
cją dokumentacji budowy ul. Wysogo-
towskiej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęliśmy uro-
czystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym 
w Tarnowie Podgórnym. Potem, przy akompaniamencie Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, prowadzeni 
przez liczne poczty sztandarowe, przeszliśmy do Parku im. Wojkiewi-
cza, by pod pomnikiem złożyć kwiaty. 

Po południu z plaży w Lusowie wyruszył V Rajd Rowerowy. Metą 
był Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Tu można było posłuchać 
koncertów plenerowych i obejrzeć wystawę trabantów, które przyjecha-
ły na VIII Międzynarodowy Zlot  Pyrkomania. Równolegle na strzelni-
cy odbyło się tradycyjne strzelanie trzeciomajowe, organizowane przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, (w tym roku impreza ta cieszyła się nie-
zwykłą popularnością – strzelało ponad 130 osób!).

~ARz, Fot. K. Szulc

Świętowaliśmy 3 Maja!
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 dni przeźmierowa

Dni
Przeźmierowa

Gry i zabawy dla dzieci 
dużych i małych, Tur-
niej Sołectw, strzel-

nica Bractwa Kurkowego, 
Turniej KOPA, Turniej Gier 
Planszowych oraz wystawa 
samochodów zabytkowych 
i wojskowych - to atrakcje ja-
kie przygotowano z okazji Dni 
Przeźmierowa. Gwiazdą wie-
czoru był Paweł Bączkowski.
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 aktualności

 Odebrano pozwolenie na budowę skate 
parku. Trwa opracowywanie dokumen-
tacji przetargowej.

Rumianek

 Zakończono budowę odwodnienia tere-
nu świetlicy

Sady

 Trwa budowa ul. Za Motelem 

 Przekazano plac budowy 2 komunalnych 
budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych. 

Swadzim

 Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego

Sierosław

 Trwa procedura przetargowa na budowę 
oświetlenia ul. Tenisowej

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono budowę placu zabaw „Ni-
vea”

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

 Kończą się prace związane z opracowa-
niem dokumentacji na przebudowę ul. 
Szkolnej

Wysogotowo

 Zakończono przebudowę ul. Batorow-
skiej od ul. Bukowskiej w kierunku Bato-
rowa na odcinku 430 mb

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Wierzbowej (od ul. Skórzewskiej do 
nr 38)

 Trwa budowa chodnika i kanalizacji 
deszczowej w ul. Wierzbowej (od ul. Ol-
szynowej do Sojowej) 

 Trwa aktualizacja projektów budowy 
ulic Kamiennej,  Szparagowej i Żytniej

Sprawdź,  

co wydarzyło się 

w Twojej  

miejscowości

Pod auspicjami Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, 25 
kwietnia, odbyło się robo-

cze posiedzenie przedstawicieli 
samorządów naszej Gminy i mia-
sta Poznania. 

Radę Poznania reprezentowali 
Przewodniczący prof. Grzegorz 
Ganowicz oraz przewodniczący 
Komisji Polityki Przestrzennej 
Klemens Mikuła i radny Krzysz-
tof Grzybowski. Prezydent Po-
znania wydelegował dyrektora 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Urzędu Mia-
sta Bożenę Przewoźną, dyrekto-
ra Zarządu Dróg Miejskich Jacka 
Szukałę oraz z-cę dyrektora Wy-
działu Gospodarki Nieruchomo-
ściami Agnieszkę Szymankie-
wicz. Gminę Tarnowo Podgórne 
reprezentowali Tadeusz Czajka ze 
swoim II Zastępcą Piotrem Kacz-
markiem oraz niemal cała Rada 
Gminy. W rozmowach uczestni-
czył też Alojzy Szelejewski, prze-
wodniczący Rady Osiedla Smo-
chowice i Krzyżowniki. 

W życzliwej aczkolwiek chwi-
lami gorącej atmosferze omówio-
no następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do budżetu 
miasta Poznania modernizacji ul. 
Wichrowej (to element ramy ko-
munikacyjnej miasta i dojazd do 
Toru Poznań). Obecnie Gmina 
prowadzi modernizację ul. Rze-
mieślniczej stanowiącej część 
opisywanej trasy; 

- zmiany organizacji ruchu 
w rejonie wiaduktu w Krzyżow-
nikach – uzyskaliśmy zapewnie-
nie o utrzymaniu obecnie istnieją-
cego rozwiązania;

- przebudowa ul. Szamotulskiej – 
wróciliśmy uwagę na problem od-
cinka przebiegającego w granicach 
Poznania – ze względu na brak 
środków w miejskim budżecie nie 
będzie on modernizowany w czasie 
obecnie prowadzonej przebudowy. 
Nalegaliśmy na choćby doraźne 
działania na tym odcinku; 

- ponowne przeanalizowa-
nie rozwiązań komunikacyjnych 
przyjętych na Euro – chcemy, by 
dostęp do parkingu buforowe-
go na Torze Poznań wytyczyć od 
strony ul. Bukowskiej zamiast ul. 
Wyścigowej w Przeźmierowie.

- poprawa czystości wód Jeziora 
Kierskiego: Radni Gminy doma-
gali się jak najszybszego objęcia 
kanalizacją sanitarną części miej-
scowości Kiekrz, leżącej w grani-
cach m. Poznania. Wezwano gości 
do podjęcia działań w celu udroż-
nienia przejścia wokół jeziora. 
Uzyskaliśmy też deklarację za-
pewnienia terenu niezbędnego do 
budowy mola w Chybach.

Poruszaliśmy także sprawę dia-
metralnie odmiennego podejścia 
obu stron do kwestii rozbudowy 
lotniska Ławica. Rozmowy trwa-
ły długo. Byliśmy pod wrażeniem 
profesjonalizmu i życzliwości 
przedstawicieli Poznania. Rozsta-
liśmy się z obopólnym przekona-
niem o konieczności kontynuacji 
takiej formy wzajemnych kontak-
tów.

 ~ Grzegorz Leonhard

Co nas łączy, co nas dzieli

To pierwsze spotkanie 
takiej rangi i na takim 
szczeblu w Gminie  
Tarnowo Podgórne
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badanie opinii publicznej Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeń opieki zdrowotnej?  

53,8% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej. Liczba osób pozytywnie 
wypowiadających się o usługach medycznych świadczonych w Gminie spadła o 4,4 punkty procentowe  
w porównaniu z 2011 rokiem. Wówczas zadowolonych było 58,2% pytanych. Ankietowani wykazali się  
starannością i konsekwencją w udzielaniu odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe, o czym świadczą 
odpowiedzi udzielone w pytaniu o jakości życia w gminie, gdzie podobnie 54,9% (+1,1 punktów procentowych) 
respondentów pozytywnie oceniło służbę zdrowia i 23,3%  negatywnie (- 0,1 punkt procentowy).  

Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według wieku. N=611  

Respondenci w starszych grupach wiekowych 66 i więcej lat (61,0%) oraz 55-65 lat (61,7%%) deklarowali 
większe od respondentów z pozostałych grup wiekowych zadowolenie ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jakie  Pana/Pani  zdaniem  powinny  być  środki  finansowe  na pomoc  społeczną?  

Ponad trzydzieści procent (33,1%) ankietowanych jest zdania, że środki finansowe na pomoc 
społeczną powinny być zdecydowanie większe, 20,6% respondentów uważa, że powinny pozostać na 
tym samym  poziomie, a tylko 4,4% - że powinny ulec zmniejszeniu. W 2011 roku tylko o 2,7 punktów 
procentowych mniej respondentów uważało, że środki finansowe powinny być wyższe. 

Jakie  Pana/Pani  zdaniem  powinny  być  środki  finansowe  na pomoc  społeczną?  

Ponad trzydzieści procent (33,1%) ankietowanych jest zdania, że środki finansowe na pomoc 
społeczną powinny być zdecydowanie większe, 20,6% respondentów uważa, że powinny pozostać na 
tym samym  poziomie, a tylko 4,4% - że powinny ulec zmniejszeniu. W 2011 roku tylko o 2,7 punktów 
procentowych mniej respondentów uważało, że środki finansowe powinny być wyższe. 

Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną?  

Wiek respondentów ma istotny wpływ na ocenę zwiększenia pomocy społecznej.  
Respondenci  z grupy wiekowej 66 lat i więcej częściej od innych (48,1%), opowiadali się za zwiększeniem 
środków finansowych na pomoc społeczną.  

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

Zagrożenia środowiska naturalnego, mające 
wpływ na stan zdrowia mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne

Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną?

Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki 
finansowe na pomoc społeczną?

Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia wg wieku

53,8% respondentów jest zado-
wolonych ze świadczeń opieki zdro-
wotnej. Liczba osób pozytywnie 
wypowiadających się o usługach me-
dycznych świadczonych w Gminie 
spadła o 4,4 punkty procentowe w po-

Respondenci w starszych grupach wiekowych 66 i więcej 
lat (61,0%) oraz 55-65 lat (61,7%%) deklarowali większe od 
respondentów z pozostałych grup wiekowych zadowolenie ze 
świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie ankietowanych nastąpił istotny spadek stanu środo-
wiska naturalnego mający wpływ na stan zdrowia mieszkańców 
gminy. Do trzech najważniejszych czynników zaliczono: dzi-
kie wysypiska odpadów (65,3%), hałas samochodowy (44,5%) 
oraz hałas przemysłowy (44,5%).  Wzrost w ciągu roku o blisko 
trzydzieści punktów procentowych zagrożenia zdrowia hałasem 
przemysłowym jest wyraźnym sygnałem od mieszkańców do 
podjęcia konkretnych działań przez władze samorządowe. 

Kolorem czerwonym oznaczono (+) wzrost zagrożenia zdrowia do badania z 2011 r. 
Kolorem  zielonym oznaczono (-)  spadek zagrożenia zdrowia do badania z 2011 r.

Ponad trzydzieści procent (33,1%) ankietowanych jest 
zdania, że środki finansowe na pomoc społeczną powinny 
być zdecydowanie większe, 20,6% respondentów uważa, że 
powinny pozostać na tym samym  poziomie, a tylko 4,4% 
- że powinny ulec zmniejszeniu. W 2011 roku tylko o 2,7 
punktów procentowych mniej respondentów uważało, że 
środki finansowe powinny być wyższe.

Wiek respondentów ma istotny wpływ na ocenę zwiększenia pomocy 
społecznej. 

Respondenci  z grupy wiekowej 66 lat i więcej częściej od innych (48,1%), 
opowiadali się za zwiększeniem środków finansowych na pomoc społeczną.

Kolejność Trzy najważniejsze zagrożenia środowiska deter-
minujące stan zdrowia

Wybór w %

1 Dzikie wysypiska odpadków 65,3/+8,1

2 Hałas samochodowy 44,5/+14,5

3 Hałas przemysłowy 44,5/+28,7

4 Zanieczyszczenie powietrza 38,8/+0,5

5 Uciążliwość zapachowa 38,8/+12,1

6 Jakość wody do picia 33,2/-10,2

7 Jakość produktów żywieniowych sprzedawana na 
targowiskach

9,7/-5,2

Poniżej prezentujemy kolejne wy-
niki badań ankietowych, tym ra-
zem są to opinie mieszkańców 

Gminy Tarnowo Podgórne na temat 
opieki zdrowotnej, pomocy spo-
łecznej i lokalnych zagrożeń śro-
dowiska naturalnego. 

Przypomnijmy: na przełomie marca 
i kwietnia przepytano reprezentatywną 
grupę 611 osób. Pierwszą porcję wyni-
ków badań zamieściliśmy w poprzed-
nim numerze sąsiadki~czytaj. Kolejne 
– już wkrótce.  ~ARz

równaniu z 2011 rokiem. Wówczas 
zadowolonych było 58,2% pytanych. 
Ankietowani wykazali się  staran-
nością i konsekwencją w udzielaniu 
odpowiedzi na pytania kwestionariu-
szowe, o czym świadczą odpowiedzi 
udzielone w pytaniu o jakości życia w 
gminie, gdzie podobnie 54,9% (+1,1 
punktów procentowych) responden-
tów pozytywnie oceniło służbę zdro-
wia i 23,3%  negatywnie (- 0,1 punkt 
procentowy).
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dni gminy 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, podczas Dni Gminy wybierzemy Miss. W tym 
roku w wybory zaangażowali się organizatorzy prestiżowego konkursu Miss Po-
lonia, dzięki czemu na kandydatki czekać będą dwa tytuły: Miss Polonia Gminy 

Tarnowo Podgórne i Międzynarodowa Miss Gminy Tarnowo Podgórne. 
Pierwszy z nich otrzyma jedna z dziesięciu kandydatek z naszej Gminy. I to ona stanie 

do rywalizacji o tytuł międzynarodowy, o który zmagać się będzie z przedstawicielkami 
gmin partnerskich. Komu przypadną zaszczyty? Dowiemy się 26 maja.

~Jarek Krawczyk

Kto zostanie Miss?

Weronika Tomaszewska

Emilia Sławińska

Marietta Wenz

Margarita Olejniczak

Karolina Nowak

Patrycja Wenz

Magdalena Cierniewska

Weronika Świt

Kinga Świt

Zuzanna Michalska
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Gminne obchody Dnia Dziecka

15:00 – 18:00
Blok artystyczny dla dzieci w wykonaniu
teatru Frajda i Mag-Ma:  
- widowisko pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- konkursy i zabawy integracyjne z nagrodami dla dzieci

Konsultacje psychologiczne

Obóz rycerski (strzelanie z ³uku i inne zabawy)
Pokaz baniek mydlanych, 
Poszukiwanie skarbu
Weso³e miasteczko 

Park 700 - lecia

Imprezy towarzysz¹ce:

Urz¹d Gminy 

Park 700 - lecia

Ryszard Rynkowski

Imprezy towarzysz¹ce:

  9:00 Prezentacje dobrych praktyk na rzecz osób niepe³nosprawnych w Gminach Partnerskich  „Bez Barier”
13:00        Uroczysta Sesja Rady Gminy z okazji Dnia Samorz¹du Terytorialnego 

 
16:00 Program taneczny Ma¿oretek
16:30 Klub Seniora Tarnowo Podgórne Z³ota Jesieñ  w programie kabaretowym „Na swojsk¹ nutê”
17:00 Program taneczno-wokalny Zespo³u Pieœni i Tañca „Lusowiacy”
18:00 Uroczyste otwarcie festynu przez Wójta Gminy i zaproszonych goœci
18.30 Wybory Miss Polonia Gminy Tarnowo Podgórne i Miêdzynarodowej Miss Gminy
20:30 Koncert Orkiestry Dêtej Szko³y Sztuk Piêknych  im. St. Moniuszki  z  Solecznik  (Litwa)  
                  oraz M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Gminy Tarnowo Podgórne

21:30 Gwiazda wieczoru:  
23:30 Pokaz laserów 

Weso³e miasteczko, Szczudlarze, Pokaz baniek mydlanych,
Wystawa Gmin Partnerskich ”Jesteœmy Partnerami”

DNI GMINY 

26-27

26 maja SOBOTA

27 maja NIEDZIELA

Patronat Medialny:Organizatorzy:

Bieg Lwa  1. Pó³maraton

13:30   Bieg Lwi¹tek 
14:30   Start 1. Pó³maraton
14:30   Start  Maratonu Spinning
17:30   Dekoracja Zwyciêzców

Stadion ul. 23 PaŸdziernika 

u

Imprezy towarzysz¹ce:
Wioska sportowa (biegi, œcianka 
wspinaczkowa)
Rytmy muzyczne Nowy Folklor 
Afro - Polski 
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sprawozdanie 

Na pierwszą część sesji 
Rady Gminy, która odby-
ła się 17 kwietnia, zapla-

nowałem debatę na temat progra-
mu „Bezpieczna Gmina Tarnowo 
Podgórne”. Program taki został 
uchwalony w poprzedniej kadencji 
Rady Gminy w 2007 r. Już wtedy 
został oceniony jako bardzo ambit-
ny i profesjonalny. 

Relację z dotychczasowej reali-
zacji programu przedstawił Wójt 
Gminy. Poziom bezpieczeństwa 
w Gminie nieustannie się zmienia: 
niektóre z zagrożeń przybierają na 
sile, inne – tracą na znaczeniu, po-
jawiają się także zupełnie nowe. 
Ciągle wzrasta doświadczenie sa-
morządu w stosowaniu coraz sku-

teczniejszych rozwiązań polep-
szających bezpieczeństwo bądź 
niedopuszczających do powstania 
istotnych zagrożeń w tej dziedzi-
nie. Rozwiązania takie stosowa-
ne są przez Gminę m.in. w treści 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, w re-
alizowanych inwestycjach, orga-
nizowanych przedsięwzięciach 
o masowym charakterze itp. 

Unowocześnianie programu sta-
ło się koniecznością. Zapewnienie 
bezpieczeństwa to przecież jedno 
z podstawowych zadań własnych 
gminy. Na początku debaty Ko-
misja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego działająca pod kie-
rownictwem Krzysztofa Bartosika 
przedstawiła diagnozę obecnego 

poziomu bezpieczeństwa. Później 
goście omówili kwestię bezpie-
czeństwa w Gminie z punktu wi-
dzenia praktyków. Moje zaprosze-
nie do udziału w dyskusji przyjęli 
znakomici specjaliści działający 
w dziedzinie likwidacji zagrożeń 
bezpieczeństwa. Byli wśród nich 
wysoko postawieni w hierarchii 
zawodowej pracownicy komend 
policji różnego szczebla, Straży 
Pożarnej (zawodowej i ochotni-
czej), Straży Gminnej, dyrekcji 
wszystkich rodzajów dróg (GDD-
KiA, WZDW, ZDP) . Zaproszenie 
przyjął również Przewodniczący 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ba-
ranowa i Przeźmierowa. Oprócz 
znanych problemów w dziedzinie 
przestępczości i niebezpieczeństw 
komunikacyjnych goście poruszy-
li wiele aspektów dotyczących po-
lepszenia bezpieczeństwa, które 
znajdą swoje miejsce w nowym 
programie „Bezpieczna Gmina”. 
Ocena ogólnych standardów bez-
pieczeństwa, za które odpowiada 
Gmina Tarnowo Podgórne, wy-
padła w opinii specjalistów bar-
dzo dobrze. Podstawowy wnio-
sek, jaki ja wysnułem z debaty jest 
taki, że postrzeganie bezpieczeń-
stwa wychodzi poza dotychcza-
sowy wymiar. Dziś to bardzo po-
jemna kategoria. Dotyczy ona już 
nie tyle przeciwdziałania zagroże-
niom dla zdrowia fizycznego, ale 
również psychicznego człowie-
ka. Znaczącym przykładem tego 
przesuwania się akcentów była 
dyskusja o drastycznym pogar-
szaniu się komfortu akustyczne-
go mieszkańców wschodniej czę-
ści Gminy w związku z rozwojem 
lotniska Ławica. Wszystkich chęt-
nych poznania szczegółów debaty, 
a zwłaszcza wniosków z niej, za-
praszam do zapoznania się z pro-
tokółem dostępnym na stronie in-

ternetowej Gminy (zakładka Rada 
Gminy). 

W drugiej części sesji Rada 
poddała procedurze 16 projektów 
uchwał. W związku z wynikają-
cymi z kryzysu mniejszymi wpły-
wami podatku od dochodów oso-
bistych oraz mniejszą subwencją 
oświatową znowelizowaliśmy bu-
dżet gminny 2012 r. oraz wielo-
letnią prognozę finansową. Rad-
ni przyjęli  jednogłośnie uchwałę 
o zaakceptowaniu umowy part-
nerskiej z Gminą Livani (Łotwa). 
Spośród projektów w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego 
najważniejszym i najtrudniejszym 
było uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Chybach pomiędzy 
ulicami Szamotulską i Jeziorem 
Kierskiem. Rada przyjęła też przy-
stąpienie do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Swadzimiu 
i Przeźmierowie. Plan ten dotyczy 
uregulowania statusu prawnego 
połączenia ulicy Akacjowej z ulicą 
Leśną w Przeźmierowie. Jeszcze 
kilka uchwał dotyczących zezwo-
leń na zawarcie kolejnych umów 
dzierżaw, nadania nazwy ulicy 
w Chybach i Rada Gminy mogła 
przejść do pozostałych punktów 
porządku obrad. Po jego wyczer-
paniu, grubo po godzinie 22 padła 
długo oczekiwana formuła o za-
mknięciu sesji. Następne posie-
dzenie Rady już 8 maja. Termin 
ten wypadnie już po wydaniu ma-
jowego numeru gazety w związku 
z tym zapraszam wszystkich na 
sesję w dniu 5 czerwca, kiedy to 
rozpatrywane będzie absolutorium 
dla Wójta za wykonanie budżetu 
na 2011 r.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Specjaliści wysoko ocenili 
standardy bezpieczeństwa 
przyjęte w Gminie Tarnowo 
Podgórne

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 17 kwietnia



 maj 2012 \ sąsiadka~czytaj \      11

 dni gminy

Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie 
o potrójnej sile - 27 maja w ramach Dni 
Gminy odbędzie się duża impreza spor-

towa - Bieg Lwa. Nazwa przedsięwzięcia wzięła 
się od lwa, który  jest w herbie Gminy, a na czas 
biegu z tego herbu zszedł... i pobiegnie na dy-
stansie półmaratonu razem z biegaczami z Euro-
py i Afryki. Zawodnicy pokonają trzy pętle uli-
cami Tarnowa z metą na stadionie. Spodziewamy 
się ponad tysiąca biegaczy – zawodowców i ama-
torów. 

Dlaczego jest inaczej niż wszędzie? Ponieważ 
organizatorzy biegu to entuzjaści ruchu, biegacze, 
wyczynowi sportowcy, biorący udział i organizu-
jący podobne wydarzenia, a Bieg Lwa to kumu-
lacja tych doświadczeń i wdrożenie najlepszych 
wzorców.  Efekt tego podejścia to doskonała or-
ganizacja uwzględniająca wszystkie potrzeby,  nie 
tylko tych, którzy „biegają od zawsze”, ale rów-
nież tych, którzy pobiegną po raz pierwszy. To od-
powiednio przygotowane zaplecze,  starannie wy-
konane medale, atrakcyjne nagrody od naszych 
sponsorów. Do tego doskonała logistyka, bliskość 
najważniejszych obiektów i  towarzyszące atrak-
cje. 

Dla rodzin z dziećmi zorganizowaliśmy osobną 
wioskę sportową, będą biegi i ścianka wspinacz-
kowa. Zapraszamy też na maraton spinningowy – 
ustawimy rowery wzdłuż trasy półmaratonu. Od-
powiedni rytm biegaczom i rowerzystom będzie 
nadawać zespół muzyczny Nowy Folklor Afro – 
Polski.

Na świecie mamy wiele biegów, ale wyjąt-
kowych jest kilka. Najbliższy w Berlinie. Tam, 
każdego roku we wrześniu, ponad milion miesz-
kańców stolicy Niemiec wychodzi na ulicę, aby 
dopingować zawodników. Tworzą niepowtarzalną 
atmosferę organizując pikniki przy trasie, wywie-
szając flagi i hasła na transparentach, wystawiają 
głośniki w oknach. To właśnie mieszkańcy odgry-
wają najważniejszą rolę jako kibice.

Pokażmy, że potrafimy dopingować tych, którzy 
zdecydowali się wystartować. Wielu ze startują-
cych zrobi to po raz pierwszy, potrzebują  naszego 
wsparcia.

Organizacja biegu wiąże się z pewnymi ograni-
czeniami, ale nie będą one trwały długo.  Poru-
szanie się samochodami po Tarnowie od godziny 
14.30 do godziny 17.30 nie będzie w niektórych 
miejscach możliwe, ponieważ ulice będą zamknię-
te, podobnie dojazd do niektórych posesji. Radzi-

BIEG LWA - 3 IMPREZY SPORTOWE 
JEDNEGO DNIA DLA CAŁEJ RODZINY!

my pozostawić samochody poza 
strefą biegu, nie można ich par-
kować na wyznaczonej trasie. 
Ruch pieszy nie będzie utrudnio-
ny, ale należy zachować ostroż-
ność i kierować się w miejsca 
wskazane przez wolontariuszy. 

Tego dnia w tarnowskiej pa-
rafii mamy uroczystość Pierw-
szej Komunii Świętej, zaprośmy 
gości na trasę biegu po rodzin-
nym obiedzie i bawmy się razem 
z kibicami.

~Organizatorzy

PRZYJDŹ, 

WYSTARTUJ  

LUB DOPINGUJ!

www.bieglwa.pl
organizator@bieglwa.pl
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POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 18 kwietnia

18 kwietnia odbyła się 
XVII sesja Rady Po-
wiatu Poznańskie-

go, na której rozpatrzono m.in. 
uchwałę w sprawie określenia 
realizowanych przez powiat po-
znański zadań z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysoko-
ści środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2012 r. 
Kwotę 5.402.735 zł przeznaczono 
na realizację zadań określonych 
w ustawie o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych: 

1. Rehabilitacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych – 200.000 zł: 
•	 przyznawanie osobom nie-

pełnosprawnym jednorazowych 

środków na podjęcie działalno-
ści gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej, 
•	 finansowanie wydatków na 

instrumenty lub usługi rynku pra-
cy określone w ustawie o promo-
cji zatrudnienia i instrumentach 
rynku pracy w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych zareje-
strowanych jako poszukujące pra-
cy, 
•	 finansowanie kosztów szko-

lenia zawodowego osób niepełno-
sprawnych. 

2. Rehabilitacja społeczna: 
5.202.735 zł, w tym:  
•	 dofinansowanie uczestnic-

twa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabili-
tacyjnych, 
•	 dofinansowanie sportu i kul-

tury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, 
•	 dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podsta-
wie odrębnych przepisów art.35 
ust.1pkt 7lit.c,  

•	 dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych w ko-
munikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepełnospraw-
nych, 
•	 rehabilitacja dzieci i młodzie-

ży, dofinansowanie usług tłuma-
cza języka migowego lub tłuma-
cza przewodnika, 
•	 dofinansowanie kosztów 

tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej (2.515.320 zł 
przyznane zostało na zobowią-
zania dotyczące kosztów działa-
nia WTZ-ów w Dopiewie, Swa-
rzędzu, Dopiewcu, Owińskach, 
Drzązgowie i Baranowie – ogó-
łem 170 uczestników. PFRON 
działalność WTZ pokrywa w 
90%, pozostałe 10% to dofinanso-
wanie ze środków budżetowych 
powiatu). 

Ponadto powierzono Gminie 
Mosina zadania zarządzania dro-
gą powiatową nr 2465P, gminie 
Kostrzyń – drogą powiatową nr 
2409P oraz gminie Buk – drogą 
powiatową nr 2496. 

Radna Powiatu 
~Krystyna Semba

W dniu 15 maja po-
seł Waldy Dzikowski 
wziął udział w „sPO-

tkaniu roboczym” w Środzie 
Wielkopolskiej. Było to pierwsze 
z cyklu spotkań, organizowanych 
przez lokalne struktury partii.

Wizyta rozpoczęła się od 
konferencji prasowej, w któ-
rej uczestniczył również se-
nator Piotr Gruszczyński oraz 
przewodniczący PO w Środzie 
Wielkopolskiej Bartosz Wieliń-
ski. Goście odpowiadali na py-
tania dotyczące spraw lokalnych 
i ogólnokrajowych, takich jak 
zmiana ustawy o „janosikowym” 
czy podniesienie wieku emery-
talnego. Poseł Waldy Dzikow-
ski został również zaproszony 
na spotkanie z „Młodymi Demo-

kratami”, w czasie którego opo-
wiadał o swojej karierze samo-
rządowej i parlamentarnej oraz 
o bieżącej sytuacji politycznej. 
Na zakończenie wizyty uczestni-
czy mieli okazję zobaczyć stre-
fę kibica przygotowywaną na 
EURO 2012.

14 maja, razem z przedsta-
wicielami władz państwowych, 
samorządowych, służb mundu-
rowych i także mieszkańcami 
Poznania i Wielkopolski, poseł 
Waldy Dzikowski wziął udział 
w uroczystości przed Pomni-
kiem Pamięci Pomordowanych 
Policjantów II RP Województwa 
Poznańskiego, upamiętniającej 
tragiczne losy funkcjonariuszy.  
Hołd ofiarom zbrodni złożyli m. 
In. Wiceprezydent Miasta Pozna-

nia Tomasz Kayser, Wicewoje-
woda Wielkopolski Przemysław 
Pacia, Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu 
insp. Krzysztof Jarosz.

Poseł pełni funkcję szefa Ze-
społu Samorządowego w klubie 
PO (do zespołu przynależy ok. 
50 posłów). Był sprawozdaw-
cą Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej 
w poselskim projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Sejm wysłuchał 
sprawozdania komisji i w wyni-
ku zgłoszenia poprawki ponow-
nie skierował projekt ustawy do 
komisji w celu jej rozpatrzenia. 
Podczas drugiego czytania zgło-
szono jedną poprawkę. Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej zaopiniowała ją 
pozytywnie.

~Biuro Poselskie PO
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Grupa uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej „ROK-
TAR” wraz z terapeutami udała 
się 7 maja do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej przy 
ul. Wolnica. Był to szczególny 
wyjazd dla Moniki Kram, ponie-
waż zajęła ona drugie miejsce 
w XIV Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego pt.:  
„20 lat Państwowej Straży Pożar-
nej – jak nas widzą tak nas malu-
ją” na poziomie powiatowym. Na 
wszystkie osoby nagrodzone i to-
warzyszące czekała miła niespo-
dzianka: możliwość zwiedzenia 
Komendy i zapoznanie się z pra-
cą strażaka. Zobaczyliśmy, jaki 

ROKTAR w Straży Pożarnej

sprzęt jest wykorzystywany podczas wyjazdów 
na akcje ratunkowe. Chętni mogli usiąść w wo-
zie strażackim. Największą atrakcją była możli-
wość wjazdu w koszu strażackim, z którego wi-
dzieliśmy Maltę, Ratusz i panoramę Poznania.

~ Elżbieta Kram

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych  
ze środków  PFRON w 2012r.

Aktualnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu posiada środki  z PFRON i jest w trakcie przyznawania do-
finansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w  turnusach rehabilitacyjnych. W pierwszej kolejności  rozpatry-
wane są wnioski osób dorosłych, które nie otrzymały dofinansowania w 2011 r. oraz dzieci  i młodzieży niepełnospraw-

nej. Wnioski są dostępne w Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, we wszystkich Ośrodkach Pomocy 
Społecznej na terenie naszego powiatu oraz na stronie www.pceprpoznan.bip.net.pl. 

Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów turnusu rehabilitacyjnego, poniesionych przed przyznaniem środków.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, który posiada wnioskodawca oraz od wysokości 
obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
~Krystyna Semba 

Młodzież z Gimnazjum 
im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie pod 

opieką Moniki Musiał i Ewy Woj-
ciechowskiej wykonała budki lę-
gowe dla ptaków. W siedliskach 
zmienionych przez człowieka bra-
kuje miejsc na naturalne dziuple, 
a bez nich ptaki takie jak pleszki, 
pliszki czy wróble nie mogą skła-
dać i wysiadywać jaj. 

Akcja pod patronatem Wójta 
Gminy Tadeusza Czajki, a zor-
ganizowana przez Sołtysa Prze-
źmierowa Jacka Stypińskiego 
oraz Radę Sołecką Przeźmierowa 
przyczynia się do ochrony dziu-

plaków. Przeźmierowski las 
wzbogacił się o 15 nowych budek 
lęgowych. Przy ich zawieszaniu 
pomagali strażacy  Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Przy okazji tego przedsięwzię-
cia uczniowie Gimnazjum w Ba-
ranowie, Szkoły Podstawowej w 
Przeźmierowie oraz seniorzy po-
sprzątali fragment lasu. Po pracy  
na wszystkich czekała  grochów-
ka. Całość filmowała szkolna te-
lewizja GimPNtv, materiał można 
zobaczyć w zakładce Szkolna TV 
na stronie Gimnazjum w Barano-
wie www.gimprzezmierowo.edu-
page.org. 

Życzymy miłego oglądania i do 
zobaczenia za rok!

~Organizatorzy 

Nowe mieszkania dla ptaków
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Z notatnika Gminnego Strażnika

Wiosna i lato to dwie 
pory roku, w których 
większość czasu dzieci 

i młodzież spędzają poza domem. 
Długie dni skłaniają nasze pocie-
chy do wypełniania go nie zawsze 
w sposób bezpieczny. Jak co roku 
przypominamy o kilku ważnych 
sprawach, które pozwolą spędzić 
ten czas miło i bezstresowo. 

Nasze rady kierujemy do rodzi-
ców i opiekunów, na których spo-
czywają szczególne obowiązki 
nadzoru nad dziećmi. Przypomi-
najmy dzieciom zasady związane 
z zawieraniem znajomości. Prze-
strzegajmy, że nie wszyscy napo-
tkani ludzie mają dobre intencje. 
Zadbajmy również o to, by nasze 
pociechy w bezpieczny sposób 

korzystały z Internetu. Pouczmy o 
zasadach zachowania bezpieczeń-
stwa nad wodą, przede wszystkim 
o obowiązku kąpieli wyłącznie na 
strzeżonych kąpieliskach. 

Porozmawiajmy z dziećmi o 
zachowaniu się na drodze, szcze-
gólnie przy korzystaniu z rowe-
rów i motorowerów. Prawo o ru-
chu drogowym mówi, że dziecko 
w wieku do 7 lat może korzystać 
z drogi tylko pod opieką osoby, 
która osiągnęła wiek co najmniej 
10 lat. Nie dotyczy to strefy za-
mieszkania. Dziecko w wieku do 
15 lat, poruszające się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem za-
budowanym jest obowiązane uży-
wać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu. Miejmy rów-
nież świadomość, że Kodeks Wy-
kroczeń jasno określa, że osoby, 
które nie sprawują należytej opie-
ki nad dzieckiem do lat 7, dopusz-
czają do przebywania małoletnich 
bez opieki na drodze publicznej 
lub na torach podlegają karze 
grzywny lub nagany. 

Jednak rzeczą najważniejszą 
jest to, byśmy poświęcili swoim 
dzieciom maksymalną ilość cza-
su i uwagi, gdyż ich bezpieczeń-
stwo jest najważniejszą wartością, 
o którą wszyscy powinniśmy się 
troszczyć.

~ Magdalena Kula
Strażnik Straży Gminnej

Po zakończeniu czynności 
w miejscu prowadzenia 
pomiaru prędkości Straż 

Gminna (Miejska) – w związ-
ku ze stwierdzonym wykro-
czeniem w ruchu drogowym 
– przygotowuje dokumentację 
sprawy: ustala właściciela po-
jazdu, a  następnie wzywa go 
do wyjaśnienia. Warunkiem 
wystarczającym do wszczęcia 
postępowania jest zarejestro-
wanie numerów rejestracyj-
nych pojazdu.

Właściciel pojazdu ma obo-
wiązek osobistego stawienia się 
w siedzibie Straży i złożenia 
wyjaśnień. Jest też możliwość 
korespondencyjnego zakończe-
nia sprawy poprzez wypełnienie 
i odesłanie przesłanych przez 
Straż dokumentów. 

Jeżeli właściciel pojazdu nie 
był sprawcą wykroczenia, to – 
zgodnie z art. 78 ust 4 Prawa 
o ruchu drogowym – jest zobo-
wiązany do wskazania osoby, 
której w danym czasie użyczył 
pojazd. Niewskazanie użyt-

Kiedy zrobią zdjęcie…
się do jego popełnienia i wyraża zgodę na przyję-
cie zaproponowanego w piśmie mandatu karnego 
z art. 92a Kodeksu Wykroczeń. 

2. Właściciel pojazdu będący sprawcą wykro-
czenia przyznaje się do jego popełnienia, jednak 
nie wyraża zgody na przyjęcie zaproponowane-
go w piśmie mandatu karnego z art. 92a Kodeksu 
Wykroczeń – sprawa jest kierowana do rozpatrze-
nia przez Sąd Rejonowy. 

3. Właściciel pojazdu nie będący sprawcą wy-
kroczenia odmawia wskazania, komu użyczył 
pojazd i przyjmuje mandat karny w wysoko-
ści zaproponowanej w piśmie za wykroczenie 
z art.96§3 Kodeksu Wykroczeń. 

4. Właściciel pojazdu nie będący sprawcą wy-
kroczenia odmawia wskazania komu użyczył 
pojazd i odmawia przyjęcia mandatu karnego 
wskazanego w piśmie - sprawa jest kierowana do 
rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy 

5. Właściciel pojazdu nie będący sprawcą wy-
kroczenia wskazuję inną osobę, która jest spraw-
cą wykroczenia. Wtedy Straż prowadzi czynności 
wskazane powyżej w stosunku do tej osoby.

Na zakończenie sprawy Straż ma 180 dni. Po 
upływie tego ustawowego terminu sprawa musi 
zostać skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Re-
jonowy, właściwy terytorialnie do miejsca popeł-
nionego wykroczenia.  

~Artur Szeląg  Komendant Straży Gminnej

kownika pojazdu, to wykroczenie 
zagrożone karą grzywny w wyso-
kości do 500 złotych. 

Sprawę można zakończyć nastę-
pująco: 

1. Właściciel pojazdu będący 
sprawcą wykroczenia przyznaje 
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Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego pojechali na 
wycieczkę, by zwiedzić Lwów, Zamość i Prze-
myśl. Kwietniowa wyprawa na pewno pozosta-
nie w pamięci. Zapraszamy na kolejne wyciecz-
ki organizowane przez sołtysa i radę sołecką 
Tarnowa Podgórnego.

Wyjedź nad morze!

Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym organizuje pięciodniową 
wycieczkę rekreacyjną nad morze (Międzyzdroje) w dniach 
29.06 – 3.07.2012 r.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Koszt wycieczki: 460 zł, 
w tym przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie, noclegi.

Zgłoszenia przyjmuje Janina Szymczak, tel. 61 8146 788. Prosimy 
o jak najszybsze zgłaszanie się. ~na

Do Częstochowy i okolic

Sołtys i Rada Sołecka Baranowa organizują wycieczkę  do Często-
chowy, Krakowa i Wieliczki w dniach 9-10-11 sierpnia 2012 roku.

Przewidywany koszt – ok. 400 zł (nocleg, pilot, przewodnik, 
przejazd wysokiej klasy autokarem, wyżywienie (śniadanie i obiadoko-
lacja), ubezpieczenie NW. Opłata nie obejmuje biletów wstępu).

Potwierdzeniem udziału jest wpłata 200 zł do 15 czerwca, której moż-
na dokonać w każdy czwartek maja  od godz. 19.00 w świetlicy przy 
ul. Spokojnej lub u Anny Stoińskiej tel. 609 102 618.

Serdecznie zapraszamy!

„Da Capo” w Moskwie 

Na przełomie 
kwietnia i maja 
w miejscowości 

Żhukovski koło Moskwy 
odbył się Międzynaro-
dowy Festiwal Euroor-
kestri. Oprócz Orkiestry 
Dętej „Da Capo” z Tar-
nowa Podgórnego brały 
w niej udział orkiestry z 
Serbii, Szwecji, obwodu 
Żhukovskiy oraz z Mo-
skwy. 

W drodze na festiwal 
mogliśmy przenocować 
na Litwie, w naszej part-
nerskiej gminie Solecz-
niki, dzięki uprzejmości 
tamtejszych władz oraz 
wsparciu I Zastępcy 
Wójta Ewy Noszczyń-
skiej-Szkurat. 

Nasz wyjazd trwał 8 
dni. Większą część czasu 
spędziliśmy w podróży, 
w autokarze, ale opłaca-
ło się. Przypadł nam za-

szczyt otwarcia festiwalo-
wych zmagań koncertem 
inauguracyjnym. Zostali-
śmy bardzo dobrze ode-
brane przez słuchaczy. 
Często słyszeliśmy sło-
wa uznania skierowane 
w naszą stronę. Koncer-
ty odbywały się w pięk-
nej sali, w której na co 
dzień swoje występy daje 
miejscowa orkiestra sym-
foniczna oraz w muszli 
koncertowej miejskiego 
parku. Otrzymaliśmy za-
proszenie wzięcia udzia-
łu w następnych edycjach 
tego i  w innych festiwa-
lach na terenie Rosji.

Za możliwość udzia-
łu w Międzynarodowym 
Festiwalu Euroorkestri 
dziękujemy Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz naszemu sponso-
rowi firmie Schattdecor. 

~MM Da Capo
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Ratujmy nasz zabytek 
    Część VII

Komitet Ratowania Najstarszego Zabytku Tarnowa Podgórnego  
Kościoła pw. Wszystkich Świętych Parafia Rzymsko-Katolicka  

ul. Poznańska 92, 62-080 Tarnowo Podgórne
konto: 33 1050 1533 1000 0022 7748 0469 

O naszych dotychczasowych działaniach na rzecz ratowania kościoła  
można przeczytać na www.ratujmyzabytek.pl

Od 1 kwietnia, od momentu rozpoczęcia przez 
wykonawcę remontu naszego kościoła, mi-
nął ponad miesiąc. Przechodzień nie widzi 

tego, co się dzieje we wnętrzu, dlatego krótko to opi-
szę. Ten czas zajęła bardzo żmudna 

i czasochłonna praca, jaką było 
podparcie sklepienia. Praca ta to 
pierwszy z pięciopunktowego „Za-
kresu prac konserwatorskich i bu-
dowlanych związanych z zabez-
pieczeniem konstrukcji budynku” 
autorstwa dr. hab. Piotra Rappa.  
Technologia podparcia sklepienia 
polegała na postawieniu metalo-
wego rusztowania na wysokość 
około 2 metrów do stropu. Następ-
nie na wykonaniu specjalnych ko-
ryt dopasowanych indywidualnie 
do poszczególnych fragmentów 
żeber gotyckich (każde niestety 
musiało być inne). Wypełniono je 
twardym styropianem, wstawiono 
pod żebro, które osłonięto wcze-
śniej folią. Koryto podparto stem-
plem opartym o rusztowanie, by 
na końcu wypełnić je pianką po-
liuretanową. Tym sposobem po-
wstał las stempli, podpierających 
te żebra gotyckie, ponad którymi 
od strony strychu będą budowane 
unoszące je, nowe żebra żelbeto-
we. Na ilustracjach widzimy: foto 
1 – ustawione rusztowanie, foto 2 
– wykonywanie koryta, 3 – wsta-
wione koryto pod żebro i wypeł-
nione pianką, 4 – podstemplowane 
żebra. 

W tych dniach wykonawca 
przystąpił do drugiego punktu 
z pierwszego etapu prac – do wy-
konywania elementów zbrojenia 
(żelbetowych żeber nośnych). 

Na pierwszy etap remontu o na-
zwie: „Wzmocnienie konstrukcji 

sklepienia i ścian nawy” uzyskali-
śmy dotację Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Sto-
sowny plakat o tej dotacji znaj-
dujemy na tablicy informacyj-
nej przy remontowanym kościele 
oraz w tym artykule.

W tych dniach uzyskaliśmy ko-
lejną zgodę konserwatora zabyt-
ków (która wykracza już poza 
pierwszy etap remontu) – na sku-
cie tynku z elewacji kościoła. To 
tynk cementowy, wykonany 30 
lat temu, który sprzyja nasiąkaniu 
murów wodą. Widać jego pęknię-
cia, odparzenia i głębokie ubyt-
ki. Zdjęte zostaną również cegły, 
przykrywające przypory ścien-
ne. Dzisiaj znane technologie bu-
dowlane dają cały arsenał odpo-
wiednich, oddychających tynków, 
które zostaną tutaj –  zgodnie 
z projektem –zastosowane.

Równolegle trwają prace zwią-
zane z kolejnymi zadaniami re-
montowymi. Za zgodą konser-
watora zabytków zostały zdjęte 
obrazy, które są już przekazane 
do pracowni konserwatorskiej. 
Wykonywane są dalsze projek-
ty branżowe i konieczne uzgod-
nienia. Te prace remontowe będą 
możliwe tylko dzięki szczodrości 
parafian, firm i instytucji. Bardzo 
dziękujemy za przekazane już na 
ten cel pieniądze. Coraz śmielej 
możemy myśleć o całkowitym 
ukończeniu tego dzieła na 550-le-
cie kościoła w 2014 roku.

Opracował Kazimierz Szulc
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Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym za-

wiadamia swoich członków, że 26 
maja na stawach w Baranowie zo-
staną rozegrane zawody wędkar-
skie z okazji Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zbiórka zawodników 
o 7.00, technika połowu – jedna 
wędka spławikowa. W zawodach 
weźmie udział delegacja z koła 
PZW Bardo.

Informujemy również, że 10 
czerwca zostaną rozegrane za-
wody o tytuł „Mistrza Koła” w 
kategorii seniorów i juniorów. 
Zawody odbędą się na Jeziorze 
Lusowskim. Zbiórka zawodni-
ków w Lusówku na parkingu wi-
śniowym o 7.00.

1 maja zostały rozegrane za-
wody o puchar przechodni śp. 
Gerarda Raszewskiego, byłego 
honorowego prezesa koła. Zawo-
dy odbyły się na rzece Warcie w 
Obrzycku. Oto wyniki:

Klasyfikacja indywidualna - 
seniorzy

Szatkowski Michał 5.905
Fechner Marcin 4.175
Sikorski Rafał 3.570 

Wiadomości wędkarskie

Wicher Łukasz 3.560
Pazgrat Marek 3.195 
Ryby do wagi zgłosiło 32 węd-

karzy na 43 startujących.
Klasyfikacja indywidualna - 

juniorzy
 Fechner Tymoteusz 545
 Kasprzak Łukasz 145 
Startowało 2 juniorów i wszy-

scy złowili ryby.
Klasyfikacji na największą rybę 

przewodzi Eugeniusz Grewling 
(1.710)

Klasyfikacja Grand Prix 2012 
– seniorzy

Sikorski Marek 70

Fechner Marcin 65
Pazgrat Marek 55
Lima Piotr 54
Grewling Eugeniusz 50
Klasyfikacja Grand Prix 2012 

– juniorzy
 1. Kasprzak Łukasz 48
 2. Fechner Tymoteusz 25 
 2. Braniewicz Dawid 25
 4. Braniewicz Patryk 24 
Gratulujemy!

14 kwietnia wspólnie z pracow-
nikami firmy DB Schenker została 
przeprowadzona akcja sprzątania 
brzegów Jeziora Lusowskiego. 
Zebrano 53 worki śmieci: tych 
pozostawionych przez wędkarzy i 
turystów, ale i tych podrzuconych 
przez przyjezdnych. Wybudowa-
nie plaży, udrożnienie ścieżki pie-
szo-rowerowej spowodowało, że 
Jezioro Lusowskie i jego okolice 
stały się atrakcyjne. A zwiększe-
nie turystyki pociągnęło za sobą 
skutki w postaci większej liczby 
śmieci. Szkoda, że korzystając z 
natury nie potrafimy o nią zadbać. 
Najwięcej worków śmieci zebra-
liśmy z terenu przy ogródkach 
działkowych w Lusowie.

~Marek Perz
Prezes Koła 

Zarząd i pracowników fir-
my Kleffman & Partner 
gościliśmy 16 kwietnia na 

naszej strzelnicy. Kleffman Gro-
up jest międzynarodową agencją 
badawczą, która świadczy usługi 
w zakresie badania rynku rolnego. 

Natomiast 21 kwietnia w wio-
sennej atmosferze odbyły się za-
wody strzeleckie na strzelnicy. 
Rywalizowaliśmy w czterech 
konkurencjach. Miłą niespodzian-
kę sprawili  młodzi strzelcy, któ-
rzy zestrzelili kura: I - Mikołaj 
Mazantowicz, II - Mariusz Walas, 
III - Leszek Jerzak.

3 maja uczestniczyliśmy w ob-
chodach rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji. Bractwo zaproponowało 
mieszkańcom Gminy miłą rozryw-
kę w klimacie sportowej rywaliza-

Wiadomości brackie

cji. Czas spędzony  na strzelnicy 
był okazją do integracji, poznania 
się na płaszczyźnie wykraczającej 
poza codzienne czysto służbowe 
kontakty. Do tarczy o Puchar Wójta 
Gminy strzelały 132 osoby! 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-

tek w godz.  16.00-20.00. Za-
praszamy! Szczegółowych in-
formacje udziela brat Leszek 
Jerzak, pod numerem tel. 880 584 
242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

Młodzi strzelcy – Mikołaj Mazantowicz i Mariusz Walas, zwycięzcy  
w strzelaniu do Kura, w towarzystwie braci.
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

KULTURALNY MAJ/CZERWIEC 
19.05 godz. 16    Dom Kultury  Przeźmierowo

Konfrontacje Teatralne Powiatu Poznańskiego pt: „Parasol” (współorganizacja 
GOK „SEZAM”)

21.05 Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, Przed-
szkole Przeźmierowo
23.05Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kultury 
Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „EURO 2012, czyli muzyczna podróż po Europie
w rytmie tanga i flamenco”

8, 22, 23, 24, 25.05 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum 
Tarnowo Podgórne, Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kul-
tury Tarnowo Podgórne, Gimnazjum Baranowo, Szkoła Podstawowa 
Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Wszystkie mazurki świata”

26-27.05    Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym Dni Gminy Tarnowo Podgórne

27.05 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 76 z udziałem Orkiestry Dętej Szkoły 
Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach

4.06 godz. 10
Dom Kultury  Przeźmierowo

Przedstawienie rodziców dzieci z przedszkola w Baranowie pt: „Kopciuszek” 
(współorganizacja GOK „SEZAM”)

5.06 godz. 9, 11   Dom Kultury  Przeźmierowo Filmowy prezent dla dzieci w Kinie Zielone Oko

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

11.06  Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, Przed-
szkole Przeźmierowo
13.06  Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kul-
tury Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole 
Lusówko

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli 
pt: „Wielka improwizacja, czyli najnowsze oblicze muzyki”

12.06  Galeria w Rotundzie Poplenerowa wystawa kół plastycznych

13.06 godz. 9, 10.30 Przeźmierowo,   godz. 11.45 Baranowo Przedstawienie dla najmłodszych pt: „Kot w butach”  Teatru Krokodyl

12, 13, 14, 15.06  Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum Tar-
nowo Podgórne, Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kultury 
Tarnowo Podgórne, Gimnazjum Baranowo, Szkoła Podstawowa 
Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
Pt: „Od popu do hip-hopu”

15.06 godz. 18    Dom Kultury Przeźmierowo Kino Studyjne zaprasza:  „Pewien Dżentelmen”

Maj to miesiąc, w któ-
rym trochę więcej miej-
sca media poświęca-

ją książce, bo to miesiąc książki, 
bibliotekarzy i bibliotek. Akcja 
prowadzona od wielu lat ma na 
celu popularyzację czytelnic-
twa i zwrócenie większej uwagi 
na wartości intelektualne. Z bi-
bliotekami kontakt mają niemal 
wszyscy. W okresie nauki trochę 
z przymusu, później już dobro-
wolnie i dla przyjemności. Bada-
nia pokazują, że duża liczba osób 
czytających dla przyjemności, dla 
twórczego spędzania wolnego 
czasu, systematycznie rośnie. 

W tym roku święto obchodzone 
jest pod hasłem „Biblioteka cią-
gle w grze” i wpisuje się w ogól-
nopolską „piłkarską tematykę”. 
Jak wszyscy wiemy Biblioteki 
są „w grze” już od czasów staro-
żytnych. Tak dla przypomnienia 
– pierwsze źródła, podające in-
formacje o tych placówkach, to 
trzecie tysiąclecie p.n.e. (Egipt, 
Chiny). I ta „gra” trwa do dzisiaj.

Ze względu 
na charakter śro-
dowiska, formy 
o rg a n i z a c y j n e 
i odbiorców, bi-
blioteki dzielimy 
na ogólne-uni-
wersalne, gro-
madzące literatu-
rę ze wszystkich 
dziedzin wiedzy 
i specjalne (na-
ukowe), groma-
dzące piśmien-
nictwo z jednej 
lub kilku dzie-
dzin. 

Są też biblioteki uczelniane, 
służące pracownikom nauki, wy-
kładowcom, studentom, bibliote-
ki instytutów badawczych, ekolo-
giczne, medyczne, obcojęzyczne, 
no i oczywiście biblioteki pu-
bliczne. I to one jako uniwersalne 
książnice gromadzą literaturę ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, tak-
że literaturę obcojęzyczną i bele-
trystyczną. 

Biblioteki publiczne dzielą się 
na biblioteki dla dorosłych oraz 
dla dzieci i młodzieży. Jest ich 
obecnie w Polsce ponad 8500, 
a zgromadzony w nich księgo-
zbiór to ponad 136 mln książek. 
W chwili obecnej poszerzony już 
o audiobooki, dostępne w wielu 
placówkach. 

W zależności od sposobu udo-
stępniania, dzielimy również bi-
blioteki na prezencyjne, udostęp-
niające zbiory na miejscu, i takie, 
które wypożyczają na zewnątrz. 
Są też biblioteki cyfrowe, media-
teki i inne mniej lub bardziej spe-
cjalistyczne. 

Wybór placówek ogromny, po-
zostaje tylko korzystać z dorob-
ku tych placówek i ze 136 mln 
książek zgromadzonych w bi-
bliotekach publicznych. Książki 
w dobie komercjalizacji i amery-
kanizacji naszej kultury to dobry 
wybór! 

 Więcej aktualnych informacji 
na naszej stronie www.bibliote-
katp.pl . ~ I.B.
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Solecznicka Orkiestra Dęta 
Szkoły Sztuk Pięknych im. 
Stanisława Moniuszkiw 

czasie swego pobytu w gminie 
Tarnowo Podgórne wystąpi dwu-
krotnie. Po raz pierwszy w so-
botę, 26 maja – w ramach Dni 
Gminy Tarnowo Podgórne wraz 
z naszą Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą. A dzień później uświetni 76 
koncert z cyklu „Lusowskie Po-
ranki Muzyczne”.

Orkiestra działa od roku 2004, 
a jej kierownikiem jest Ryman-
tas Rutkauskas. Należą do niej 
uczniowie szkół średnich mia-
sta i rejonu solecznickiego. In-
strumentalistom towarzyszy gru-
pa taneczna dziewcząt, uczennic 
szkoły, pod kierownictwem Marii 
Dedel i Irmy Jankunienie. 

Solecznicka  orkiestra  bie-
rze udział w rejonowych świę-
tach: „Pieśń znad Solczy”, czy 
świętach dożynkowych. W 2007 
roku wystąpiła na Międzynarodo-
wym święcie z okazji 87 urodzin 
Jana Pawła II, które miało miej-
sce w kościele św. Jana w Wilnie, 
grała też na otwarciu VII Między-

Kilkanaście miesięcy temu 
spektakl „Schody – tryp-
tyk” zrobił furorę w Wo-

dzisławiu Śląskim. 
W lutym tancerze swój nowy 

spektakl „Antyrama” zaprezento-
wali kompletowi widowni w sali 
poznańskiej Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dzien-
nikarstwa. 

A pod koniec kwietnia prowa-
dzony przez Piotra Bańkowskie-
go Teatr Tańca „Sortownia” po 
raz kolejny zaprezentował się na 
wyjeździe. Tym razem w między-

narodowym i zawodowym towa-
rzystwie w Kielcach. 

Warto dodać, że wystąpił wśród 
najlepszych przedstawicieli tej 
dziedziny sztuki, jako jedyny ze-
spół amatorski. Wziął też udział 
w warsztatach tanecznych.

~JK

Sortownia wśród 
zawodców

Orkiestra z Solecznik także w Lusowie

narodowych Polonijnych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Łomży. Na 
rok 2008 przypadł m. in. występ 
na Międzynarodowej Paradzie 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
„Rozśpiewana wiosna” w So-
lecznikach, a w 2009 roku orkie-
stra została laureatem Grand Prix 
podczas IV Mistrzostw Orkiestr 
Dętych z Litwy w Paniewieżu. 
W 2010 roku otrzymała taż pań-
stwową nagrodę „Złoty ptak”.

W repertuarze zespołu znajdu-
ją się utwory litewskie i zagra-
niczne, typowe dla orkiestr dętych 
(marsze, chorały), jak również 
bardziej „nowoczesne” (muzyka 
rozrywkowa, taneczna i jazzowa). 
Możliwości solecznickiej orkie-
stry poznamy 27 maja, tradycyj-
nie o 11.45 w kościele św. Jadwi-
gi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła 
w Lusowie.

~Jarek Krawczyk
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SP Tarnowo Podgórne

Zdrowe mleczaki to uśmiechnięte dzieciaki

LO Tarnowo Podgórne

Drzwi otwarte w Liceum

W kwietniu, w ramach obchodów miesiąca 
zdrowia, naszych sześciolatków oraz dzie-
ci przebywające w świetlicy w Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
odwiedził lekarz dentysta Anna Spychała. Uczniowie 

z radością przywitali panią dok-
tor, która na początek przeczytała 
wszystkim książeczkę „Zuzia idzie 
do dentysty” z lubianej przez ma-
łych czytelników serii Wydawnic-
twa Media Rodzina. Następnie wy-
tłumaczyła dzieciom, co się dzieje 
w gabinecie stomatologicznym, 
kiedy ktoś przychodzi do kontro-
li. Uczniowie poznali charaktery-
styczne narzędzia, których uży-
wa dentysta. Jednak najbardziej 
byli zaskoczeni, gdy okazało się, 
że piłeczki do ping-ponga mogą 
udawać zęby. Zabawa polegała na 
jak najszybszym poszukaniu zdro-
wych zębów wśród tych z próchni-
cą. Celem zajęć było kształtowa-
nie nawyków higieny jamy ustnej 

oraz oswajanie lęku przed wizytą 
u dentysty. 

Uczniowie w podziękowa-
niu, pokazując swoje zdrowe 
zęby, odśpiewali głośno piosen-
kę „Szczotka, pasta”. Pani dok-
tor wysłuchała również specjalnie 
dla niej przygotowanego wiersza 
„Dentysta”. 

Spotkanie ze stomatologiem 
zakończyło się ogłoszeniem wy-
ników konkursu plastycznego 
„Zdrowe mleczaki to uśmiech-
nięte dzieciaki” oraz wręczeniem 
dyplomów zwycięzcom. Wszyscy 
uczestnicy zajęć profilaktycznych 
otrzymali pamiątkowe naklejki 
i kolorowanki. Uśmiechom nie 
było końca! ~na

Plakaty filmowe zdobiące 
ściany, młodzież zajadająca 
się popcornem, filmy wy-

świetlane w salach lekcyjnych - 
czyżby Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym przeisto-
czyło się w miejsce spotkań ki-
nomaniaków? Muszę stanowczo 
zaprzeczyć i jednocześnie wytłu-
maczyć powody niecodziennego 
wyglądu naszej szkoły. W ramach 
Drzwi Otwartych, które odbyły 
się 14 kwietnia, uczniowie oraz 
nauczyciele zapragnęli urozma-
icić zwiedzającym czas, przeno-
sząc ich do świata kinematografii. 
Nie zabrakło również stałych ele-

mentów takiego spotkania: opro-
wadzania po szkole, możliwości 
uzyskania odpowiedzi na nurtują-
ce pytania i okazji zapoznania się 
z atmosferą panującą w liceum. 
Spędzone chwile z gośćmi upły-
nęły na wspólnej zabawie i zdo-
bywaniu niezbędnych informacji, 
a wszystko to zostało zarejestro-
wane przez kamery z lokalnej te-
lewizji. Nawet dla tych, którzy 
ze smutkiem przywitali fakt, iż 
kubeczków z prażoną kukurydzą 
nie rozdawał Johnny Depp, mogli 
nacieszyć oczy jego podobizną 
umieszczoną w gablocie. 

~Joanna Witczak 

Dotychczasowy Przegląd Dzieci Śpiewających 
w tym roku rozszerzył swoją formułę. Posta-
nowiliśmy otworzyć ją także dla starszych 

wykonawców i dla… publiczności. I choć nasza ofer-
ta nie spotkała się z zainteresowaniem licealistów, 
studentów, czy osób dorosłych, publiczność zarów-
no w sobotnie, jak i niedzielne popołudnie szczelnie 
wypełniła Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.  
Sobota, 14 kwietnia była dniem przedszkolaków 
i uczniów klas 0-3. W niedzielę śpiewali uczniowie klas 
4-6 oraz gimnazjaliści. I choć w tym przeglądzie nie było 
nagród, poziom był bardzo wysoki. Trzeba wspomnieć, 
że oprócz solistów i duetów znakomicie ubarwiły im-
prezę także zespoły: „Mali Odkrywcy” z Przedszko-
la w Baranowie, Chórek i Zespół Flażoletowy Szkoły 
Podstawowej w Lusowie i przede wszystkim kończące 
każdy z dni chóry: Samorządowej Szkoły Muzycznej 
pod kierownictwem Dobrochny Martenki oraz prowa-
dzony przez Danutę Krusińską Chór „Allegro” z Gim-
nazjum w Tarnowie Podgórnym, który w porównaniu 
z ubiegłorocznym występem poczynił ogromny postęp. 
Na sam koniec prawdziwe show zafundował widzom 
przewodniczący jury, Daniel Moszczyński, wykonu-
jąc kilka piosenek i pokazując w praktyce, że można 
swobodnie poruszać się nie tylko na scenie, lecz także 
w gąszczu odmiennych z pozoru gatunków muzycznych. 
- Poziom był bardzo wysoki - mówił już po imprezie - 
dlatego zdecydowaliśmy się przyznać aż tak wiele wy-
różnień. Szczególnie podobała nam się piosenka „Ko-
cham cię życie” w wykonaniu Anny Kubot, ale wszyscy 
uczestnicy udowodnili, że ta gmina jest naprawdę roz-
śpiewana. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

~Jarek Krawczyk

Gmina rozśpiewana
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24 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Luso-
wie odbył się I Gmin-

ny Konkurs Historyczny. 3-oso-
bowe drużyny z pięciu szkól 
naszej gminy zmagały się z róż-
norodnymi zadaniami  dotyczą-
cymi czasów panowania dynastii 
Jagiellonów. Grupowo i indywi-
dualnie uczniowie wytrwale wal-
czyli o punkty dla swoich szkół. 
Najlepszą okazała się drużyna ze 
szkoły w Lusówku, drugie miej-
sce zdobyli uczniowie z Prze-
źmierowa, a  trzecie reprezentan-
ci Lusowa. Za nimi uplasowały 
się szkoły z Tarnowa Podgórnego 

Wszyscy wiedzą, jak 
ważne są starania o 
naszą planetę. W tym 

właśnie celu został ustanowiony 
Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W naszej szkole bardzo inten-
sywnie włączyliśmy się w obcho-
dy tego święta. Udekorowaliśmy 
sale lekcyjne i korytarze szkolne, 
pisaliśmy listy otwarte do miesz-
kańców Ziemi, zorganizowaliśmy 
konkurs na rzeźbę z materiałów 
recyklingowych. 

SP Lusowo

Jak Jagiełło walczył pod Grunwaldem

SP Lusowo

Dzień Ziemi w Lusowie

SP Lusówko

Ekologicznie w Lusówku

Konkurs zakończył się rozda-
niem nagród – każdy uczestnik 
otrzymał dyplom, książkę i upo-
minki, które na pewno będą przy-
pominać miłe chwile spędzone 
w lusowskiej szkole.

Niespodzianką dla wszystkich 
młodych ekspertów epoki Jagiel-
lonów będzie wyjątkowa nagroda 
– 10 maja wraz z opiekunami po-
jadą oni na warsztaty historyczne 
do Muzeum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu. 

I my tam będziemy, a co zoba-
czymy, to Wam opowiemy!

Organizator konkursu
~Halina Taciak

Zwieńczeniem obchodów był 
spektakl o tematyce ekologicznej 
zatytułowany „Zielony Kaptu-
rek”. Przedstawienie, zaprezento-
wane przez szkolne Koło Teatral-
ne, przypominało naszym młodym 
wychowankom, nauczycielom i 
zaproszonym gościom, że również 
oni poprzez codzienne działania 
mogą pomóc naszej planecie. 

Pamiętajmy: Święto Ziemi powin-
niśmy obchodzić każdego dnia!!!

~Paulina Romańczak
Michał Kokorzycki

Galerię zdjęć z obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Ziemi w SP Lusowo będzie 
można zobaczyć na szkolnej stronie inter-
netowej: www.splusowo.pl

W Szkole Podstawo-
wej w Lusówku Dzień 
Ziemi obchodziliśmy 

23 i 24 kwietnia. W poniedziałek 
uczniowie wraz z wychowaw-
cami sprzątali teren Lusówka. 
Taka akcję organizujemy zawsze 
we współpracy z Radą Sołecką. 
Główne ulice wsi są czyste, oby 
ten stan trwał jak najdłużej! Za 
pomoc w utrzymaniu czystości 
w Lusówku pani sołtys przygoto-
wała słodki poczęstunek. Ucznio-
wie klas młodszych obejrzeli film 
o segregacji odpadów. 

Drugiego dnia odbyły się kon-
kursy ekologiczne w trzech katego-
riach wiekowych: klasy 0 – I wyko-
nały prace plastyczne, klasy II – III 
wzięły udział w konkursie wiedzy 
ekologicznej, a uczniowie klas  
IV – VI wykazali się wiedzą doty-
czącą ochrony środowiska na tere-
nie naszej Gminy. Na zakończenie 
spotkaliśmy się, by obejrzeć pre-
zentacje o ochronie naszej planety 
przygotowane przez poszczególne 
klasy wraz z wychowawcami. Były 
wśród nich wiersze piosenki, prace 
plastyczne oraz przedstawienia. 

 W związku z tym, że wśród wszystkich odpadów 
najwięcej jest makulatury, wszyscy uczniowie i pra-
cownicy włączą się w akcję jej segregacji. W każ-
dym pomieszczeniu zostanie umieszczony specjal-
ny pojemnik na papierowe odpady, które trafią do 
kontenera ustawionego przy szkole. Mamy nadzieję,  
że dzięki temu ograniczymy ilość wyrzucanych 
śmieci i przyczynimy się do ochrony środowiska.

~I. Cz., M.K. 

i Ceradza Kościelnego. Gratuluje-
my zwycięzcom! 
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  jubileusze

W szczególnym dniu Ju-
bileuszu 45-lecia Ka-
płaństwa, tym razem 

nie z ambony lecz na łamach lo-
kalnej życzliwej prasy z pozy-
cji Księdza Emeryta dzielę się 
z Wami swoimi wspomnieniami 
i refleksją. Piszę te słowa z po-
trzeby serca, zarówno do byłych 
moich parafian w Kaźmierzu, jak 
i do wiernych skupionych wokół 
Kościoła w Tarnowie Podgórnym, 
gdzie od czterech lat zamieszkuję, 
wśród których żyję i służę swoją 
osobą, wspomagając w duszpa-
sterstwie życzliwych mi bardzo 
miejscowych kapłanów.

Kapłańska droga wikariusza od 
1967roku wiodła mnie przez ta-
kie parafie jak Wysocko Wielkie 
(koło Ostrowa Wlkp.) Zbąszyń, 
Poznań: św. Jana Kantego i parafia 
św. Anny oraz Swarzędz: św. Mar-
cina. Samodzielną parafię w La-
socicach pod Lesznem objąłem 
w 1981 roku, aby stamtąd po 14 
latach trafić do Kaźmierza w de-
kanacie szamotulskim. Tak rozpo-
częła się kapłańska przygoda, służ-
ba w Kaźmierzu, która trwała od 
1995 do 2008 roku, gdy przesze-
dłem na emeryturę i zamieszkałem 
w Tarnowie Podgórnym.

Uradowała mnie nominacja na 
proboszcza w Kaźmierzu: urzekł 
piękny, centralnie usytuowany, 

Ksiądz Kanonik – o Sobie

stylowy kościół p.w. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, którą 
nazwałem Panią Radosną – Panią 
Kaźmierza. Tutaj podjąłem więk-
sze obowiązki, stanęły przede mną 
nowe wezwania i większe wyma-
gania. Odczuwałem potrzebę, aby 
dużo dawać od siebie, sprawdza-
łem siebie i odczuwałem radość 
z dobrze wypełnionych zadań. Na 
wszystkich frontach byłem nor-
malnym, bez udziwnień, szczę-
śliwym kapłanem. Nie miałem 
wielkopańskich manier, umiałem 
odrzucić wszelką próżność, wła-
sną wygodę i własne korzyści. Nie 
zachłystywałem się komplemen-
tami przyjaznych ludzi; nie by-

łem rozgoryczony krytyką mniej 
przychylnych ludzi, miałem wie-
lu przyjaciół, nie ciągnąłem ich za 
sobą – są zawsze ze mną. Nigdy 
nie miałem wrogów. Jednego tyl-
ko pragnąłem, abym zasmakował 
się w Bogu i całym sercem przy-
lgnął do Chrystusa i wprowadził 
moich parafian do bram niebios.

Wiodę żywot „człowieka poczci-
wego i uczciwego” – nader żywot 
spokojny, bezstresowy, przemierza-
jąc rowerem drogą do kościółka, 
a przy dobrej pogodzie ścieżki, uli-
ce i opłotki tarnowskiej parafii, tak 
witając każdy nowy dzień pozdra-
wiając napotkanych ludzi z przeko-
naniem, że moja obecność i słowa  
podnoszą wiarę w ludziach, doda-
jąc radości, a w trudnych sprawach 
solidaryzuję się z nimi – po prostu 
się rozumiemy. Jubileusz 45-lecia 
kapłaństwa skłonił mnie do tych 
przemyśleń. Stał się także okazją, 
aby sobie tu w Tarnowie  i „swojej” 
byłej parafii życzyć doskonałości, 
szlachetności i piękna, abyśmy oce-
niali i byli oceniani nie po słowach 
lecz czynach. 

Droga społeczności Tarnowa 
Podgórnego, drodzy parafianie 
Kaźmierza, proszę przyjmijcie 
z głębi serca płynące  pozdrowie-
nia i kapłańskie błogosławieństwo.  

Ksiądz Kanonik 
~Zdzisław Potrawiak

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 

14 maja 2012 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Tarnowo Podgórne – powierzchnia 15 m2 z działki nr 
geod.1259/8, powierzchnia 15 m2 z działek o nr geod. 
1259/32 i 1259/36, lokal użytkowy o powierzchni 94,80 
m2, lokal użytkowy o powierzchni 50,84 m2, lokal użyt-
kowy o powierzchni 28,97 m2

Przeźmierowo – działka o nr geod 1/68 o powierzch-
ni 5158 m2, powierzchnia 2150 m2 z działki o nr geod. 
1/72, powierzchnia 770 m2z działki o nr geod. 1489

  Lusowo – powierzchnia 103 m2, 130 m2, 166 m2 z 
działki o nr geod. 758

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach moż-
na uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – 
pok. nr 11 tel. 61 89-59-208.

2 kwietnia miałem zaszczyt wręczyć bukiet kwiatów Pani Wikto-
rii Wlażlak, naszej swadzimskiej babci, obchodzącej 99 urodziny. 
Pogody ducha i energii życiowej Pani Wiktorii pozazdrościłby nie 

jeden z nas, bo Jubilatka zaskakuje poczuciem humoru i doskonałą pa-
mięcią. Jestem przekonany, że setne urodziny Pani Wiktorii będą wspól-
nym swadzimskim święto. Dużo zdrowia, Droga Jubilatko, i do zoba-
czenia na następnych urodzinach!  ~Rafał Jabłoński
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WZP. 6721.8.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Lusów-
ku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla dzia-
łek  nr ewid. 379/2, 379/4 i 379/5

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne uchwały nr XXVII/329/2012 z dnia 27 marca 2012 
roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku 
– północny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla działek nr 
ewid. 379/2, 379/4 i 379/5.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 czerw-
ca 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.10.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Swadzimiu i 
Przeźmierowie – ulica Akacjowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne uchwały nr XXVIII/336/2012 z dnia 17 kwietnia 
2012 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Swadzimiu  
i Przeźmierowie – ulica Akacjowa. 

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar dzia-
łek nr 198 w Swadzimiu oraz 47 w Przeźmierowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 czerw-
ca 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do roz-
patrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

Wykaz  nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej do zbycia 

adres nieruchomości Sierosław,  ul. Dworska 1

oznaczenie geodezyjne obręb Sierosław, arkusz mapy 1 działka 67/11 (Bi) 

powierzchnia nierucho-
mości

2433 m2 

księga wieczysta KW  PO1P/00203741/3 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka zabudowana budynkiem gospodarczo – magazyno-
wym – stodoła, murowana z przełomu XIX w. o pow. użytko-
wej 551,62 m2,  zlokalizowana jest przy drodze gruntowej

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenów poł. w centrum wsi Sierosław, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr III/ 26/2002 z 
dnia 17 grudnia 2002r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 37, 
poz. 709, działka 67/11 położona jest  na terenie usługowo-
-handlowym (symbol 2U). (tekst planu dostępny jest na 
stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

cena nieruchomości 336.157,00 zł  słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto 
pięćdziesiąt siedem zł  (zwolnione z VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy o  podatku od towarów i usług tj. Dz. U. 
z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

sposób zapłaty cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:
a)  notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b)  sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010, Nr 90. poz. 594  
ze zm.) 

1. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), wykaz 
wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 kwietnia 2012r. do dnia 17 maja 2012r.).

2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny 
złożyć wniosek w terminie do dnia 31 maja 2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu). Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

Wykaz  nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej do zbycia 

adres nieruchomości Baranowo,  ul. Graniczna 61

oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo, arkusz mapy 14  działka 222/68 (Bp) 

powierzchnia nieru-
chomości

1200 m2 

księga wieczysta KW PO1P/00099730/0 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana, zlokalizowana jest 
przy ul. Granicznej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp i 
sposób zagospodaro-
wania

· dla działki 222/68 nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
· zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 
WZPGN/7331/198/09 z dnia 18.12.2009r. na działce 222/68 
można wybudować budynek handlowo - biurowy z dopusz-
czeniem funkcji mieszkalnej. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

cena nieruchomości 376.000,00 zł (w tym 23% VAT) słownie: trzysta siedemdzie-
siąt sześć tysięcy złotych  w przypadku zmiany stawki podat-
ku VAT, cena ulegnie zmianie 

sposób zapłaty cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:
a) notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010, Nr 90. poz. 
594  ze zm.) 

1. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), wykaz 
wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 kwietnia 2012r. do dnia 17 maja 2012r.).

2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć 
wniosek w terminie do dnia 31 maja 2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka
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Wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej

adres nieruchomości Tarnowo Podgórne,  rej. ul. Sowiej

oznaczenie geode-
zyjne

obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 2, działka 
1269/3 (RVIb) 

powierzchnia nieru-
chomości

1250 m2

księga wieczysta KW  PO1P/00106066/7 – właściciel Gmina Tarno-
wo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana,  
brak bezpośredniego dostępu do drogi pulicznej

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp
i sposób zagospoda-
rowania

·   działka nr 1269/3 znajduje się na terenie, dla 
którego obowiązuje uchwała w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów aktywacji gospodarczej w Tarnowie 
Podgórnym, po południowej stronie drogi krajowej 
nr 2 (uchwała nr LXXIV/719/2010 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010r. opubl. 
W Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010r. nr 196, poz. 3612). 
W/wym. działka znajduje się na terenie obiektów 
produkcyjnych, magazynów, składów oraz usług 
(symbol 1P/U). tekst planu dostępny jest na stronie 
internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/
·   nie istnieje możliwość zagospodarowania dział-
ki 1269/3 jako odrębnej nieruchomości, działka 
1269/3 może poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej działki 1269/2

forma i tryb zbycia 
nieruchomości

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz wła-
ściciela działki 1269/2

cena nieruchomości 297.552,99 zł (w tym 23% VAT) słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdzie-
siąt dwa 99/100 zł) w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, cena ulegnie zmianie 

sposób zapłaty cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

informacje dodat-
kowe

Nabywca ponosi koszty:
a)   notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b)   sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. 
U. z 2010, Nr 90. poz. 594  ze zm.) 
c)    opracowania opinii rzeczoznawcy majątkowe-
go ustalających; wartość nieruchomości – 232,47 
zł (w tym 23% VAT) oraz koszt sporządzenia po-
działu geodezyjnego – 1.550,00 zł 

1.   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z 
późniejszymi zmianami), wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od 
dnia 26 kwietnia 2012r. do dnia 17 maja 2012r.).

2.   Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia 
nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 31 maja 
2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

Wykaz  nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej 
do zbycia 

adres nieruchomości Przeźmierowo,  rej. ul. Rynkowej

oznaczenie geode-
zyjne

obręb Przeźmierowo, 
arkusz mapy 12, działka 1368/9 (RVI) 

powierzchnia nieru-
chomości

381 m2 

księga wieczysta KW  PO1P/00099481/9 – właściciel Gmina 
Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana 
brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa mieszka-
niowego w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmiero-
wie, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/144/95 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.11.1995r. 
(opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 5 poz. 44) działka 
nr 1368/9 znajduje się na terenie projektowanej 
stacji transformatorowej – symbol 5EE.W związ-
ku z tym, że stacja transformatorowa została 
zlokalizowana przy ul. Rynkowej, teren ten można 
przeznaczyć do sprzedaży.  
tekst planu dostępny jest na stronie interneto-
wej: www.tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczone-
go do właścicieli działek: 812/5, 1368/7,1367

cena nieruchomości 126.200,00 zł (w tym 23% VAT)  słownie: sto 
dwadzieścia sześć tysięcy dwieście zł w przy-
padku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie 
zmianie 

sposób zapłaty cena nieruchomości uzyskana w przetargu pod-
lega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność

informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:
a)    notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b)   sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 
2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych (Dz. U. z 2010, Nr 90. poz. 594  ze zm.) 

1.   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z 
późniejszymi zmianami), wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od 
dnia 26 kwietnia 2012r. do dnia 17 maja 2012r.).

2.   Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia 
nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 31 maja 
2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

Mętna woda!
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczący  
wodociągu wiejskiego Wysogotowo zaopatrującego miejsco-
wości Wysogotowo, Swadzim, Sady, Batorowo, Baranowo, 
Przeźmierowo, Zakrzewo, Dąbrowa, Dąbrówka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu in-
formuje, że stwierdzono, że zawartość związków manganu i 
żelaza w ilościach przekraczających dopuszczalna normę dla 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co powoduje je-
dynie zmiany organoleptyczne wody. Woda nadaje się do picia 
i na potrzeby gospodarcze.

Informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym poszukuje 
Gospodarstwa Rolnego z terenu Gminy gotowego 

przyjąć i zapewnić opiekę nad zwierzętami 
gospodarskimi pozostającymi bez opieki na 
skutek wypadku lub odebrania właścicielom.

Rolników zainteresowanych proszę o kontakt  
z WIKOŚ – Andrzej Korpik  

tel. 61 89 59 226 w godzinach pracy Urzędu.
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ogłoszenia
Wykaz  nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej do zbycia 

Lp. adres 
nieruchomości

oznaczenie geode-
zyjne

pow. 
w m2

księga wieczysta opis nieruchomości wartość brutto 
(w tym 23% VAT)

1. 62-080 Lusowo, 
ul. Jemiołowa 10

obręb Lusowo
arkusz mapy 3
działka nr 539 (RIV)

563 PO1P/00105692/7
- własność Gmina 
Tarnowo Podgórne 

działka niezabudowana, w części ogrodzona, 
częściowo porośnięta drzewami iglastymi, 
dojazd do nieruchomości drogą gruntową

85.400,00 zł

2. 62-080 Lusowo, ul. Je-
miołowa 14

obręb Lusowo
arkusz mapy 3
działka nr 537 (RIV)

556 PO1P/00105692/7
- własność Gmina 
Tarnowo Podgórne

działka niezabudowana, w części ogrodzona, 
częściowo porośnięta drzewami iglastymi, 
dojazd do nieruchomości drogą gruntową

84.300,00 zł

forma i tryb zbycia nieruchomości sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania prze-
strzennego

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przy-
ległych – Lusowo, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXII/ 132 /2003 z dnia 4 listopada 
2003r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 22, poz. 623, działki 537, 539, położone są na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę rekreacyjną bez prawa dalszych podziałów – symbol III L4 ML. 
 (tekst planu dostępny jest na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/)

sposób zapłaty cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność

informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:
a)   notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b)   sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010, Nr 
90. poz. 594  ze zm.)

1.   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z później-
szymi zmianami), wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 kwietnia 2012r. do dnia 17 maja 2012r.).

2.   Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nie-
ruchomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 31 maja 2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy” wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”

- termin składania wniosków: od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.
- limit dostępnych środków: 200.000 zł
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, uzyskanie mi-
nimum 50 punktów w ramach oceny operacji 

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomo-
cy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 
tzw. „Małych projektów”

- termin składania wniosków: od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.
- limit dostępnych środków: 600.000 zł
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, uzyskanie mi-
nimum 30 punktów w ramach oceny operacji

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania   ”Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”

- termin składania wniosków: od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.
- limit dostępnych środków 250.000 zł
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, uzyskanie mi-
nimum 30 punktów w ramach oceny operacji 

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- termin składania wniosków: od 07.05.2012r. do 21.05.2012r.
- limit dostępnych środków: 500.000 zł
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, uzyskanie mi-
nimum 30 punktów w ramach oceny operacji 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski (3 egzempla-
rze w formie papierowej oraz wersję elektroniczną wniosku - pły-
ta CD lub) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w sie-
dzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”, 
ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica w dniach od 07.05.2012r. do 
21.05.2012r., od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formu-
larzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnie-
nia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) 
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria,  
na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ra-
mach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnia-
nia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne 
wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 
przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Samy” i na stronie internetowej: www.dolina-
samy.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji, o których 
mowa w pkt 3 i 4, 

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego: www.prow.umww.pl.

Wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku powin-
ni zapoznać się, także z Lokalną Strategią Rozwoju Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy” dostępną  
na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinasamy.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Radosław Kowerko, Ilona Weimann – tel. (61) 814 47 71, 

723 636 381.

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”
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 ogłoszenia
WZP.6721.11.2011                                                

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu 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 ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Lusowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
11.06.2012 r. do 02.07.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 25.06.2012r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.22.2011                                                
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie – dla działki nr 1476

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu 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 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Przeźmierowie – dla działki nr 1476 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 28.05.2012 r. do 18.06.2012 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 11.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.1.2011 Tarnowo Podgórne, 2012-05-08
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy 
Jeżynowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach 
w rejonie ul. Jeżynowej wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 25.05.2012r. do 15.06.2012r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 04.06.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.06.2012r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.9.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu i terenów przyległych – część Lusowo IIIL9ZP – dla 
działki nr ewid. 450/4 w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały 
nr XXVII/330/2012 z dnia 27 marca 2012 roku o przystąpieniu do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych 
– część Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr ewid. 450/4 w Lusowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 czerwca 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka
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sport

Już po raz piąty miłośnicy 
dwóch kółek uczcili Święto 
Konstytucji 3 Maja. W po-

nad dwudziestokilometrową tra-
sę wyjechało czterdziestu sied-
miu rowerzystów z Batorowa, 
Lusowa, Lusówka, Poznania, 
Przeźmierowa, Sadów, Skórze-
wa, Tarnowa Podgórnego i Wyso-
gotowa. Nie zabrakło wśród nich 
przedstawicieli władz samorządo-
wych z Wójtem Tadeuszem Czaj-
ką i I Zastępcą Wójta Ewą Nosz-
czyńską – Szkurat na czele. Rajd 
wystartował o godz. 15.15 z plaży 

Zakończyły się rozgrywki 
IX edycji Grand Prix Ligi 
Vector. 17 kwietnia na krę-

gielni Vector w Tarnowie Podgór-
nym rozegrano ostatni, czwar-
ty turniej. W jego finale zagrało 
czterech zawodników: Karol No-
wak  i Edwin Marciniak z Wrzo-
su Sieraków, Szymon Sobkowiak 
z Karcher Sady oraz Bogusława 
Ułasewicz z drużyny OSiR Urzę-
dasy. Zwyciężył Karol Nowak, 
zdobywając 96 pkt. Na drugim 
miejscu uplasował się jego klu-
bowy kolega Edwin Marciniak 
z sumą 95 pkt., trzecim Szymon 

Sobkowiak (85), a na czwartym 
Bogusława Ułasewicz (81). 

W klasyfikacji końcowej IX 
edycji GPLV triumfował rów-
nież Karol Nowak. Drugie miej-
sce zajął Witold Janik z drużyny 
Izotermu, trzecie Bogusława Uła-
sewicz, a za podium w kolejności 
uplasowali się Radosław Cwoj-
dziński (Bliscy Termoklima), 
Wojciech Wieruszewski (Vector) 
oraz Jarosław Kramer (Wrzos 
Sieraków). Szczegółowe wyniki 
można znaleźć na stronie www.li-
gavector.pl

~Ania Gibała

Mistrzostwa powia-
tu  poznańskiego 
w czwórboju lekko-

atletycznym rozegrano w ramach  
XIII Powiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej 2011/2012. 
W finale, który odbył 8 maja na 
Stadionie OSiR w Tarnowie Pod-
górnym, wystartowało 132 za-
wodników z 22 szkół podstawo-
wych. Gminę Tarnowo Podgórne 
reprezentowały dziewczęta z SP 
w Tarnowie Podgórnym i chłop-
cy z SP w Przeźmierowie. Wśród 
konkurencji czwórboju lekkoatle-
tycznego znalazły się bieg na 60 
m dziewcząt i chłopców, skok 
w dal ze strefy lub skok wzwyż, 
rzut piłką palantową oraz bieg 
dziewcząt na 600 m i chłopców 
na 1000 m.  ~Ania Gibała

Aktywny 3 Maja w Lusowie tuż po pierwszej ma-
jowej burzy. Trasa tegorocznego 
rajdu wiodła z Lusowa przez Lu-
sówko, Ceradz Kościelny, Jan-
kowice i Tarnowo Podgórne. Za-
kończenie odbyło się w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgór-
nym, gdzie cykliści posilili się za-
służoną grochówką przygotowa-
ną i serwowaną przez Krzysztofa 
Mizerę. Zdjęcia z rajdu można 
obejrzeć na stronie www.osir.pl 
w zakładce galeria. Organizator, 
którym był Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Tarnowo Podgórne, dzię-
kuje wszystkim za udział. 

~Ania Gibała

Powiatowy 
czwórbój

Dwa zwycięstwa Karola
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Tytuł Drużynowego Mi-
strza Polski Juniorek w 
sezonie 2011/2012 zdo-

były zawodniczki KS Alfa Vec-
tor Tarnowo Podgórne. Finałowy 
turniej rozegrano 22 kwietnia na 
kręgielni Vector w Tarnowie Pod-
górnym. Zagrały w nim cztery 
drużyny: KS Alfa Vector Tarnowo 
Podgórne, KS Polonia 1912 Lesz-
no, KK Dziewiątka Wronki oraz 
TKKF Dębinki Gdańsk. Do finału 
nie awansowała drużyna MLKS 
Tucholanka Łuczniczka Tuchola, 
która w sobotnich eliminacjach 
zajęła piąte miejsce. 

Złoty medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski Juniorek zdoby-
ły: Małgorzata Leopold (z najlep-
szym wynikiem Mistrzostw - 575 
pkt.), Patrycja Kicińska (556), Jo-
anna Filip (553), Liwia Strzelczak 
(520) oraz Dominika Zygarłow-
ska (zawodniczka rezerwowa). 

Ostateczna kolejność Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorek 
w sezonie 2011/2012:

1. KS Alfa Vector Tarnowo 
Podgórne - 2204 

2. KS Polonia 1912 Leszno - 
2160 

3. TKKF Dębinki Gdańsk - 
2134 

4. KK Dziewiątka Wronki - 
2131 

~Ania Gibała

RAJD ROWEROWY
 

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowo Podgórne  
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne  

zapraszają na rajd rowerowy 
„Poznajmy piękno naszej Gminy”. 

19 maja ruszamy o godz. 11.00 z parkingu przy pawilonie han-
dlowym „Tarnowianka” (ul. Szkolna, Tarnowo Podgórne). 

Trasa rajdu zostanie ustalona w dniu startu. Zakończenie odbędzie 
się na terenie OSiR przy ul. Nowej  w Tarnowie Podgórnym. 

Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
przypinki oraz ciepły i słodki posiłek na mecie.

Możemy pochwalić się pierwszymi sukcesami kolarzy GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne w sezonie 2012. W pierwszej se-
rii Pucharu Polski w jeździe indywidualnej na czas na dystan-

sie 20 km triumfował Wojciech Sykała, a na wysokim dziewiątym miej-
scu uplasował się Marcin Karbowy. Zawody odbyły się 14 i 15 kwietnia 
w Kłomnicach. W kolejnym wyścigu, tym razem klasycznym, który od-
był się tydzień później na dystansie 110 km w Opolu, Wojciech Sykała 
uplasował się na drugiej pozycji. Do listy sukcesów podopiecznych tre-
nera Piotra Brońskiego należy dopisać udział w Pucharze Świata, który 
odbył się w Grudziądzu. W wyścigu wzięło udział 16 drużyn narodo-
wych z Europy i Azji. Pierwszy etap jazdy drużynowej na czas należał 
do GKS Tarnovii w składzie: Wojciech Sykała, Dawid Brygier, Jakub 
Hercog, Gracjan Szeląg, Marcin Karbowy oraz Wojciech Wilgus. W ko-
lejnych etapach znakomicie zaprezentował się Wojciech Sykała, dzięki 
czemu w klasyfikacji generalnej zajął piąte miejsce, a wśród Polaków 
pierwsze. 

Bardzo udanym występem może pochwalić się również Dominika 
Borkowska, która wystartowała w pierwszej serii Pucharu Polski na to-
rze w Pruszkowie. Zawodniczka GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne w 
konkurencji sprintów indywidualnych oraz kerinie zajęła drugie miej-
sce w kat. do 23 lat. 

~Ania Gibała   

Złote juniorki Sezon kolarski 2012 
rozpoczęty 
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Wywiad z Pauliną Ro-
bak, tancerką zespo-
łu OSiR Jast Tarnowo 

Podgórne, wielokrotną finalistką 
Mistrzostw Polski w tańcu no-
woczesnym, uczestniczką progra-
mu „Tylko taniec. Got to Dance” 
oraz finalistką Mistrzostw Europy 
w Mini Formacji Hip Hop.

Co jest Twoją życiową pasją? 
Taniec przede wszystkim, a poza 
nim muzyka.

Jak zaczęła się Twoja przygo-
da z tańcem?

W drugiej klasie szkoły pod-
stawowej zafascynował mnie 
występ koleżanek, które podczas 
pasowania na ucznia tańczyły 
w kolorowych kurtkach prze-
ciwdeszczowych z parasolami 
w ręce. Wcześniej nie uczęszcza-
łam na zajęcia, ponieważ uważa-
łam, że umiem tańczyć i nie są 
mi one potrzebne. 

Co daje Tobie taniec?
Pozwala mi odstresować się 

w sytuacjach, kiedy jestem zmę-
czona, ale nie fizycznie, tyl-
ko psychicznie. Natłok zajęć 
w szkole i obowiązków poza nią, 
późne chodzenie spać i wczesne 
wstawanie powoduje, że czasem 
nie mam siły i ochoty na nic. 
Wtedy puszczam sobie muzykę, 
staję przed lustrem i tworzę.

Do jakiej muzyki lubisz tań-
czyć?

Najbardziej do hip hopowej.
Najbardziej lubisz tańczyć 

solo, w duecie czy formacji? 
Zdecydowanie solo, które jest 
o tyle fajniejsze, że można w nim 
improwizować. 

Taniec przede wszystkim

Który występ przeżywałaś 
najbardziej?

Ten na Mistrzostwach Europy. 
Był moim największym dotych-
czasowym sukcesem.

Kogo podziwiasz, kto jest 
Twoim idolem?

Nie wzoruje się na nikim. Ow-
szem podoba mi się np. Beyonce, 
która świetnie śpiewa i tańczy, 
ale nie jest moją idolką.

Dlaczego postanowiłaś wziąć 
udział w programie „Got to 
Dance. Tylko taniec”?

W styczniu zadzwonił do mnie 
Zbigniew Zasada (wielokrot-
ny Mistrz Polski, finalista Mi-
strzostw Europy i Świata w Disco 

Dance, Hip Hop i Electric Bo-
ogie; tancerz Teatru Muzyczne-
go w Gdyni, Teatru Muzycznego 
Capitol we Wrocławiu, Kieleckie-
go Teatru Tańca, instruktor oraz 
choreograf, od wielu lat związany 
ze szkołą tańca Jast, współpracu-
jący z naszym klubem tanecznym 
– przyp. red.) i zapytał, czy nie 
miałabym ochoty pojechać na ca-
sting. Poczułam się wyróżniona 
i zgodziłam się bez dwóch zdań, 
w końcu taka okazja nie trafia się 
często. Cztery dni później poje-
chałam do Łodzi, gdzie razem 
z grupą Oktan trenowaliśmy do 
programu, a trzeciego dnia wzię-
liśmy udział w precastingu. 

Udało Wam się przejść ten 
etap. Co było dalej?

Od momentu, gdy dowiedzie-
liśmy się, że przeszliśmy dalej 
minęły kolejne dwa tygodnie. Po 
raz kolejny trafiłam do Łodzi, 
gdzie trenowaliśmy, a następnie 
jechaliśmy do Warszawy. Tam do 
południa były próby, a później 
nagrania. 

Szkoda, że pomimo czterech 
głosów na „tak” nie wystąpili-
ście w dalszym etapie.

Jury musiało dokonać elimi-
nacji uczestników i niestety my 
musieliśmy odpaść. Szkoda. Ale 
i tak była to dla mnie niezapo-
mniana przygoda.

O czym marzysz?
O tym, by w przyszłości mieć 

swoją własną szkołę tańca. Kro-
kiem w tym kierunku jest egza-
min na instruktora, który wkrót-
ce będę zdawać, a w niedalekiej 
przyszłości pomoc Beacie Dudek 
w pracy z najmłodszymi grupami 
OSiR-u Jast Tarnowo Podgórne.

Rozmawiała ~ Ania Gibała

ZAGRAJMY DLA JASIA
Dobra zabawa, sportowe emocja, a przede wszystkim szczytny cel. 2 czerwca od godz. 10.00 na kręgielni Vector roz-

pocznie się turniej charytatywny „Dla Jasia” połączony z zakończeniem sezonu Ligi Vector 2011/2012. 
Turniej składać się będzie z eliminacji i rund finałowych z pojedynkami sprinterskimi. W zależności od liczby zgłoszeń 

w eliminacjach zawodnicy będą mogli oddać od trzydziestu do czterdziestu rzutów, a w rundach finałowych dwadzieścia 
– dziesięć do pełnych i dziesięć do zbieranych. Całość wpisowego wynoszącego min. 25 zł zostanie przekazane na rzecz 
Jasia, któremu grozi całkowita utrata wzroku, a szansę na jego uratowanie dają operacje, których koszt opiewa na bagate-
la blisko 16 tys. euro. Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na e-mail: leszek@ligavector.pl oraz 
jarek@ligavector.pl ~Ania Gibała
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którzy  uczestniczyli we mszy św
i ceremonii pogrzebowej

Śp. Czesława Kubalskiego
zm.08.04.2012 r

Za  modlitwę ,wieńce i kwiaty
Serdeczne podziękowania

składa Rodzina

DAM PRACĘ
• Młoda rodzina szuka Pani do po-
mocy w  prowadzeniu domu. Praca 
3-5 dni w tygodniu w Lusówku, tel. 
691 77 66 78.
• Potrzebna osoba do sprzątania 3-4 
razy w tygodniu oraz odbioru dziec-
ka ze szkoły podstawowej, Tarnowo 
Podgórne, tel. 509 749 163.
• Zatrudnię na etat ogrodnika z do-
świadczeniem do pracy w Baranowie 
k/Poznania, tel. 606 88 77 60.
• Poszukuję sprzedawcy do dzia-
łu wypieku pieczywa mrożonego 
w Tarnowie Podgórnym. Proszę o 
przesłanie CV na adres rekrutacja@
smartmbc.eu lub kontakt pod nr tel 
+48 664-524-845.
• Do pomocy w  drukarni (noszenie 
papieru i  paczek) Lusowo, tel. 609 
659 950, 663 379 894. 
• Do prac w ogrodzie i przy domu 
szukam uczciwego pana z okolic 
Lusówka, ok. 10 h tygodniowo. tel. 
603-678-867.
• Potrzebna opiekunka do rocznego 
dziecka w Sierosławiu, tel. 512 104 
007.
• UWAGA PRACA! Przyjmę osoby 
do sprzedaży truskawek na straga-

nach. Praca od ok. 20 maja, również 
w weekendy (wiadomość 500-166-
094 lub 660-943-376)
• Potrzebna opiekunka do roczne-
go dziecka w Sierosławiu. Telefon 
512 104 007
• Blacharz samochodowy poszuku-
je pracy. Możliwość współpracy na 
własnej posesji. tel. 889-46-55-98
• Zatrudnię na etat ogrodnika z do-
świadczeniem, do pracy w Barano-
wie. Tel. 606 88 77 60 Knol Rafał”
• Szukam osoby do pomocy w domu 
w Lusowie, 2 razy w tygodniu sprzą-
tanie i prasowanie (3 osoby). Kontakt 
po godz. 18 tel. 601  996  012   lub 
605 740 119. 
• Firma IMPERIAL s.c. zatrudni osobę 
na stanowisko: MONTAŻYSTA KA-
MIENIA. Zakres obowiązków: mon-
taż parapetów, blatów, schodów, 
posadzek, itp. Kontakt: tel. 507 757 
622, office@imperial.poznan.pl
• Salon Urody Feel Beauty w Tarnowie 
Podgórnym poszukuje uczennicy na 
stanowisko kosmetyczka kontakt 518-
838-428.www.feel-beauty.com.pl
• SZUKAM PRACY
• Mama - niania szuka pracy. Jestem 
mamą 1,5 rocznego chłopca. Chęt-

nie zaopiekuję się dzieckiem u siebie 
w  domu. Posiadam referencje. Nie 
palę. Poznań Smochowice, tel. 796 
919 892.
• Kierowca kat. C doświadczenie - 
wywrotka, szuka pracy, tel. 694 043 
808.
• Mama (35 lat, pielęgniarka) miesz-
kająca w domu z ogrodem. Zaopie-
kuje się dzieckiem u siebie w domu, 
(Ceradz Kościelny), tel. 724 515 487.
• Doświadczony poszukuje pracy 
w zarządzaniu majątkiem firmy oraz 
zarządzaniem flotą pojadów. Szukasz 
oszczędności, optymalizacji w  za-
chodzących procesach zadzwoń, tel. 
501 700 012.
• Pilnie poszukuję pracy. Posprzątam 
dom, mieszkanie. Przeźmierowo, Ba-
ranowo tel. 692 689 230.
• Kierowca rencista szuka pracy na 
BUSA (duże doświadczenie), tel. 663 
00 19 54.
• Pilnie poszukuję pracy: sprzątanie 
domu do pon.-pt. 10 zł/h, Przeźmie-
rowo, Baranowo, tel. 722 009 372.
• Posprzątam dom lub mieszkanie, 
tel. 794 108 133.
• Szukam pracy dodatkowej, Bara-
nowo i okolice, tel. 601 84 77 78.

• Szukam pracy biurowej na cały 
etat, tel. 61 8142 936. Baranowo 
i okolice.
• Kobieta z  grupą inwalidzką szuka 
pracy, tel. 505 133 721.
• Pani lat 40 renta, szuka pracy Tar-
nowo Podgórne, okolice, prawojazdy 
kat. B, tel. 69 11 69 889.
• Szukam pracy w ochronie na 12 
godzin w Tarnowie Podgórnym. tel. 
603-379-131
• Szukam pracy - sprzątanie, rano od 
godz. 5.00 do 9.00 w Tarnowie Pod-
górnym tel. 603-379-131
• Kobieta lat 53 poszukuje pracy jako 
opiekunka do dziecka od zaraz.Po-
siadam doświadczenie.Tel 507-985-
708
• Szukam pracy - szpachlowanie, 
malowanie. tel. 667-069-745
• Mama 10-miesiecznej córki za-
opiekuje się dzieckiem u siebie w 
domu, odbierze z zerówki, ze szkoły 
lub przedszkola, gdzie dziecko mile 
spędzi czas aż do powrotu rodzica. 
Tarnowo Podgórne, tel. 608-084-
173
• 32 lata do prac porządkowych po 
szkole ogrodniczej pilnie szuka pracy 
- 788 396 665

Państwu Geni i Kaziowi Buszko  serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Ojca i Teścia  

śp. Czesława Kubalskiego 
składają 

Przyjaciele ze Stowarzyszenia „Pojednanie”

Podziękowanie
Panu Wójtowi Tadeuszowi Czajce, pracownikom Urzędu 

Gminy Tarnowo Podgórne, Panu Przewodniczącemu Rady 
Gminy Grzegorzowi Leonhardowi, Koleżankom i Kolegom 

Radnym, Koleżankom – pielęgniarkom i położnej – z firmy 
„Systema”, sąsiadom i znajomym za wsparcie, złożone 

wieńce, kwietny i znicze, za ofiarowane msze święte, za 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mojej 

mamy Marii Gardzijewskiej 

składa Wiesława Gorońska
Szczególnie podziękowania składam Koleżance Marii Zgoła 
i Koledze Wojciechowi Janczewskiemu za ich obecność i 

słowa wypowiedziane nad grobem. Dzięki!
Zmarła nasza  Koleżanka  

Renata Piter
Nauczycielka Szkoły Podstawowej  w Ceradzu Kościelnym;  

dobry, życzliwy, pogodny Człowiek. Z godnością i heroizmem znosiła cierpienie.
Trudno nam się pogodzić z Jej odejściem.

Grono Pedagogiczne, Dyrekcja, Pracownicy Obsługi  
Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym
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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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

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

www.budmar.pl

814 23 08

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

Sprzedam bardzo ładny dom 
w zabudowie bliźniaczej.

Rok budowy 2001, piękny ogród 
i bardzo dobre położenie.

Powierzchnia domu 190 m, 
działki 690 m.

tel. 602 304 910

PRZEŹMIEROWO

Piotr Rogacki
Piotr Uranowski
61 816 10 44
p.uranowski@e-keller.pl

KELLER
Dynamicznie rozwijająca się �rma poszukuje pracownika

Wymagania:
Umiejętności z zakresu ślusarstwa lub (oraz) mechaniki
(mile widziane uprawnienia spawacza)

Dane Kontaktowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Brzoskwiniowa 19

GOSPODARSTWO RYBACKIE
Sieros∏aw

501 335 273
Ryby do oczek wodnych

DOM SPRZEDAM
KOBYLNIKI 142/800

(surowy zamknięty)
602 525 178

POKÓJ
DO WYNAJĘCIA

514 280 053
Przeźmierowo

KÄRCHER
szybkoschnàcyszybkoschnàcy
513 897 226

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

602 290 359

Przeźmierowo
(w bloku)

Budownictwo Moniuszko

„Twój Dom Nasza Pasja”
669-131-511

www.mgbud.com

Kontakt 663 620 986 • www.kolagenpoznan.pl 

KOLAGEN NATURALNY
Umów się na bezpłatne konsultacje

i dowiedz się jakie właściwości
posiada kolagen naturalny

Instalacje elektryczne i alarmowe
        - elektryczne do 1 kV 
        - alarmowe - licencja  MSWiA 
        - telewizyjne - SAT. DVB-T 
        - sieci komputerowe LAN i WiFi

  - domofony i wideodomofony 
  - kamery dozorowe  
  - sygnalizacja pożaru 
  - kontrola dostępu

Odbyliśmy szkolenia i posiadamy autoryzacje wielu wiodących producentów, 
przez wiele lat pracy (istniejemy od 1997 roku) zebraliśmy olbrzymi bagaż
doświadczeń pozwalający nam na realizację naprawdę trudnych zadań. 
Realizujemy instalacje w obiektach mieszkalnych, biurowych i technicznych

www.intel-tech.com.pl tel 509 879461 

PIZZERMANA
zatrudnię

693 648 799
praca w Przeźmierowie

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
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KOBYLNIKI
działkę budowlaną

602 525 178

SPRZDAM
(1000 m2, warunki zabudowy, prąd, woda)

SK¸AD OPA¸U
MAJ • OBNI˚KA CEN

Batorowo,
ul. Stefana Batorego 46

tel. 507 013 325, 602 573 144

WYSOKA JAKOÂå, W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

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

BIURO
RACHUNKOWE
OBSŁUGA KSIĘGOWA FIRM

PRZEŹMIEROWO
61 8142 413, 506 123 873

działamy od 1995

z dojazdem do domu klasyczny,
relaksacyjny, ajurwedyjski

Kontakt 663 620 986 • www.kolagenpoznan.pl 

Nowa działalność w Joga Klub Chyby!

MASAŻ

KREDYTY
• gotówkowe • bez BIK •

 • do 100 000 z∏ •
795 052 304, 795 052 306

SEJFY
KASETKI

SZAFY NA BRO¡
I DOKUMENTY

REGA Y̧ METALOWE
ceny producenta

604 695 514

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302

nad jeziorem w Komorowie (salon z kominkiem, kuchnia, sypialnia)
7 km od Kaźmierza. Możliwość korzystania z ogrodu. Umowa minimum rok

tel. 602 742 033

Wynajm´ mieszkanie w nowym domu

USŁUGI
PŁYTKARSKIE

tel. 503 458 882
- kompleksowo, solidnie
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UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 607 852 998
na kostk´ firmy POZ-BRUK do 15% rabatu!

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

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Wolne terminy

na wesela w 2012 r.Wolne terminy

na wesela w 2012 r.

• KOMPRESORY

• NARZ¢DZIA PNEUMATYCZNE

• NARZ¢DZIA R¢CZNE

• INSTALACJE PNEUMATYCZNE

PNEUMAPOL JANKOWSCY SP.J.
UL. RYNKOWA 156

62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL. 61 652 57 00
E-MAIL: pneumapol@airpress.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
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Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
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

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

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

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!
mgr inż. Agnieszka Liczbańska Śmieszek

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

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

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

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

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

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 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

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

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

INSTALACJA ANTEN
NOWA TELEWIZJA
CYFROWA

509 156 005Tarnowo Podgórne

DVB-T
Zespół Muzyczny

WESELA • ZABAWY
www.magos.prv.pl

602 385 955
605 889 818

tel. 506 013 212

DZIAŁKI BUDOWLANE 
W SPRZEDAŻY RATALNEJ

ROKIETNICA
www.dzialki-rokietnica.pl

tel. 603 137 270, 61 8147 826

dr n. med. Ryszard Stankiewicz
PEDIATRA - PULMONOLOG

wizyty w domu i gabinecie

tel. 504 163 311

Wynajm´ gara˝
i podwórze

w Tarnowie Podgórnym

DOMEK PARTEROWY
W PEŁNI WYPOSAŻONY

DO WYNAJĘCIA W PRZEŹMIEROWIE
80 m2 (chętnie dla �rmy)

tel. 61 8142 223

USŁUGI
PŁYTKARSKIE

tel. 503 458 882
- kompleksowo, solidnie

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

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
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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

Możliwy dojazd do ucznia

CHEMIA
korepetycje

tel. 504 829 491

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
w godz. od 8 od16, pod nr telefonu 797-726-013

Dynamicznie rozwijająca się �rma
poszukuje ambitnych osób

na stanowisko:
telemarketer/ telemarketerka
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie

za obsługę połączeń wychodzących,
prezentację oferty i wysyłaniu zaproszeń

Doświadczenie nie jest konieczne! 
Praca dla osób w każdym wieku

Wymagania:
• miły głos
• chęć prowadzenia rozmów z klientami
• sumienność, pracowitość i uczciwość
• wysoka motywacja 

Oferujemy:
• możliwość awansu 
• miłą atmosferę
• stałą pracę z szerokimi perspektywami rozwoju

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

Polonistka
mieszkająca w Tarnowie Podgórnym
udzieli korepetycji z języka polskiego

tel. 508 337 074

Kokoszczyn, ul. Lipowa 18

Sprzeda˝
truskawek
w sezonie

609 752 509

• NAMIOT O CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI 10X20M (200 M2)
• MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI POWIERZCHNI
• OPCJA NAMIOTU Z PODŁOGĄ
• W OFERCIE ZESTAWY PIKNIKOWE (STOŁY + ŁAWKI)
• WYNAJEM NAMIOTU NA RÓŻNE IMPREZY PLENEROWE: FIRMOWE, WESELA, KOMUNIE ŚW.
• WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
• MOŻLIWOŚĆ CATERINGU
• POSIADAMY RÓWNIEŻ SCENĘ ESTRADOWĄ 8X10 M

KONTAKT: JAKUB BRZOSTOWSKI
TEL. 604-780-883

HALA NAMIOTOWA ALU
namiot imprezowy do wynajęcia

COSMETICS

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

Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

CHIPTUNING
silników TDI Audi, VW, Seat, Skoda
Profesjonalna mody� kacja oprogramowania sterownika silnika, w celu zwiększenia mocy i momentu obrotowego silnika. 

MOŻLIWOŚĆ CHIPTUNINGU PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE, bez � zycznej ingerencji w elektronikę pojazdu. 
Wzrost mocy o 30-35 KM i momentu obrotowego o 70-80 Nm. Pomiary przyrostu mocy i momentu na hamowni inercyjnej.
Ze względu na większenie sprawności silnika, spalanie paliwa nieco spada. Wykonujemy również chiptuning innych samochodów.

Gwarancja 24 miesiące, PROMOCJA! ceny od 750 - 950 zł
www.rs-chiptuning.pl

RS-CHIPTUNING - Góra/Tarnowo Podgórne, ul. Długa 10, tel. 888 111 000, kom. 604 439 088

Wyprzeda˝
w hurtowni

odzie˝y

Wszystko 1/2 ceny

ENIGMA Przeźmierowo Lotnicza 51
tel. 61 8 142 415
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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

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

P
R
O
M
O
C
J
A

NAMIOTY
BANKIETOWE

WYNAJEM
www.namiotybankietowe.net

602 623 660
info@namiotybankietowe.net

725 253 725

Działkę Sprzedam
Góra 867-1735m2 od 99zł/m2

(WZ na dom 1-2rodzinny)

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

604 116 657

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

ŻŁOBEK - Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15
 tel. 506 234 510

biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl
OPIEKA CAŁODZIENNA

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!
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MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

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

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

ZAK¸ADANIE
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

www.myspace.com/lukvini lub www.lukwini.pl

Profesjonalne nauczanie
gry na instrumentach perkusyjnych

oraz pianinie z możliwością uczestniczenia
w warsztatach artystycznych

Kontakt: 502-330-916

Możliwość obejrzenia
i posłuchania tego,
co mi w duszy gra na:

FIGURY OGRODOWE

Rumianek  ul. Poznaƒska 4

- betonowe
- plastikowe

Obrazy
Kryszta∏y

Wyroby
z mosiàdzu i wikliny

Gad˝ety ogrodowe
Fontanny

602 609 278

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
- trymowanie

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´

PSYCHOLOG

660 140 488

NERWICA, LĘKI
STRES, ZABURZENIA SNU
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ANGIELSKI

Kontakt: 604 525 232 lub e-mail: avalon@vip.onet.pl
Miejsce: Lusówko

Magister �lologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa angielskiego oferuje lekcje języka angielskiego

(wszystkie poziomy nauczania) oraz tłumaczenia
i korektę tekstów (po polsku i angielsku)

OGRODY
W I E L K O P O L S K I E

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

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

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

SKLEP MEDYCZNY

sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, wózki

Zapraszamy
Przeźmierowo, Rynkowa 76

pon - pt 9.00 - 16.00
513 525 514, 500 401 151

lek. stom. KRZYSZTOF BRYŃSKI

STOMATOLOG

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 618 163 900, 910

Były Asystent Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi
Były Asystent Zakładu Protetyki Stomatologicznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 stomatologia zachowawcza
 endodoncja
 chirurgia stomatologiczna
 protetyka

cennik usług na www.med-lux.pl

przyjmuje: pn, śr, pt 9.00 -19.00

RENTGEN
ZĘBÓW
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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

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

506225377

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

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

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

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

wypożyczalnia
sprzętu ogrodnicznego

kwiaty 1 roczne i byliny

WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PLWWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL

BIURO RACHUNKOWE EUREKA

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

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
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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

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

Wykonujemy budynki gospodarcze i altanki drewniane
Montaż tarasów drewnianych!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
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

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

RESTAURACJA

Szparagowy
Show

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

biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA OGRODÓW

OGRODY
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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

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

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

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

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

061 814 27 12 

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO, SZKOLENIA
tel. 507 700 777

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

CAT - koparko ∏adowarka

PSYCHOLOG
660 140 488

Ju˝ dziÊ pomyÊl o prezencie
na Dzieƒ Dziecka!

Kupon do zrealizowania
w sklepie � rmowym POLGAR

nadmuchiwany materac hipopotamnadmuchiwany materac hipopotam

15 z∏

10 z∏

mały basen dziecięcy

materac do pływania “neon”

19 z∏

łódka dziecięcałódka dziecięcałódka dziecięca

17 z∏
Kupon do zrealizowania

289 z∏

zestaw huśtawek

62-081 Chyby k. Poznania, ul. Szamotulska 17D, tel. 61 816 06 97
biuro@polgar.com.pl • www.polgar.com.pl

pn-pt 8.00 - 17.00, sob 9.30-13.30

Zrealizuj kupon,
zrób zakupy

za co najmniej 50 z∏
a otrzymasz

koszulk´ kibica!

Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów

od 20m2 do 68m2 ceny od 800 zł do 2000 zł

WYNAJMĘ LOKALE
usługowo-biurowe

w Tarnowie Podgórnym nad Chatą Polską

kontakt: 515 131 908

WYNAJMĘ LOKALE

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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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 

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

DREWNO
KOMINKOWE

601 347 629 • 697 696 595
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