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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  7.00-17.00; 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!

Mamy nową Miss Gminy – Zuzannę Michalską! 
Mamy Lwy i Lwiątka – dużych i małych biegaczy, 
którzy uczestniczyli w Biegu Lwa. 
Mamy tytuł „Atrakcyjni dla biznesu”, przyznany 
przez miesięcznik Forbes. Jednym słowem  
za nami ciekawy maj! 

A przed nami – liczne imprezy sportowe i kultural-
ne, zakończenie roku szkolnego i… wakacje! 

Zapraszam do lektury! 

~Agnieszka Rzeźnik  
Redaktor Naczelna 

Szanowni Państwo!

Gmina Tarnowo Podgórne w szczególny sposób 

wykorzystała szansę samodzielnego decydowania 

o kierunkach rozwoju społecznego i gospodarcze-

go naszej małej ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu 

i ciężkiej pracy mieszkańców i władz samorządo-

wych w ciągu 22 lat staliśmy się jedną z najlepiej 

prosperujących gmin w Polsce.  

Serdecznie dziękujemy za codzienną pracę, ini-

cjatywę i odwagę przy realizowaniu nowych wy-

zwań na rzecz rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne. 

Życzymy wytrwałości w realizacji idei samorządo-

wej, osobistej satysfakcji oraz społecznej akcepta-

cji dla podejmowanych decyzji.

 Grzegorz Leonhard Tadeusz Czajka
 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
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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

Jaką wakacyjną ofertę ma Gmina dla dzieci?
- odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Drodzy Mieszkańcy!
Dziękuję za Państwa pomoc, zrozumienie i gorący doping podczas  

I Półmaratonu Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. 
Pokazaliśmy, że my, mieszkańcy Gminy, chcemy i potrafimy bawić się 

zjednoczeni wokół idei aktywnego wypoczynku.  
Dzięki Państwa współpracy I Półmaraton Bieg Lwa został wysoko 

oceniony przez biegaczy i współorganizatorów. 
Bardzo dziękuję! 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Zbliżają się wakacje. Jaką ofertę przygo-
towała Gmina dla wypoczywających w tym 
czasie uczniów? Gmina Tarnowo Podgórne 

od lat wspiera finansowo 
wakacyjny wypoczynek 

dzieci i młodzieży z terenu  Gmi-
ny.

GOK SEZAM zaprasza do 
udziału w czterech jednodnio-
wych wycieczkach. W tym roku 
odbywają się one pod hasłem 
„Pojazdy zabytkowe – pojaz-
dy, automobile, wozy strażackie 
i parowozy” (szczegóły na str. 21 
– przyp. red.). Natomiast dzie-
ci i młodzież, będąca członkami 
grup i kół artystycznych, wyjeż-
dża na liczne warsztaty, np. Dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mo-
draki” wyjeżdża do Zawoi, Teatr 
Tańca „Sortownia” do Bornego 
Sulinowa. 

Dotacje z budżetu otrzymały 
także Uczniowskie Kluby Spor-
towe działające na terenie naszej 
Gminy. Są to fundusze wspiera-
jące m.in. organizację letnich 
obozów sportowo-rekreacyj-
nych. 

Natomiast Gminna Jednostka 
Oświatowa zorganizowała cztery 
ośmiodniowe turnusy dla łącznie 
dwustu dzieci – uczniów naszych 
szkół. W tym roku zmieniło się 
miejsce pobytu – będzie to Re-
wal nad morzem. Wyjazdy cieszą 
się niezmiennie ogromną popu-
larnością. Zapisy przyjmowano 
w maju i o ile mi wiadomo bardzo 
szybko skończyły się miejsca. 

Codziennie zapraszam na do 
hal sportowych, na boiska wie-
lofunkcyjne oraz na place zabaw. 
Korzystajmy ze ścieżek pieszo-
-rowerowych, przygotowanych 
także do uprawiania coraz po-
pularniejszego w naszej Gminie 
nordic walkingu. Serdecznie za-
praszam także na plażę w Luso-
wie – to miejsce idealne do wypo-
czynku w każdej pogodzie. 

Informacje o letnich wydarze-
niach kulturalnych i sportowych 
na terenie naszej Gminy ukazują 
się na naszej stronie internetowej 
i na łamach sąsiadki~czytaj.
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 aktualności
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Batorowo

 Zakończono budowę magistrali wodo-
ciągowej 

Baranowo

 Podpisano umowę na modernizację ka-
nalizacji deszczowej na Os. Rubinowym 
(etap I cz. 3)

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na budowę ul. Letniskowej

Ceradz Kościelny

 Zakończono remont pomieszczeń w sta-
rej szkole na potrzeby świetlicy socjote-
rapeutycznej 

 Przygotowano przetarg na remont szko-
ły podstawowej.

Chyby

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

Jankowice

 Trwa procedura przetargowa na budowę 
ścieżek w parku

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie 

Lusowo

 Zakończono budowę magistrali wodo-
ciągowej 

 Podpisano umowę na budowę pomo-
stów na plaży

Lusówko

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy i modernizacji ka-
nalizacji deszczowej (odwodnienia) ul. 
Sierosławskiej/Otowskiej

Kokoszczyn

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

Przeźmierowo

 Zakończono remont  ul. Rzemieślniczej

 Przygotowano przetarg na budowę ska-
te parku.

 Przygotowano przetarg na remont szko-
ły podstawowej.

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Pani Joanna Drozdowska z Lusówka obchodziła w maju  
107 urodziny. Jubilatka przyjmowała życzenia w domu. W imie-
niu mieszkańców Gminy i Wójta życzenia złożył Sekretarz Oskar 

Cierpiszewski. Przybył także ksiądz kanonik Ignacy Karge (proboszcz 
parafii w Lusowie, do której należy Lusówko), sołtys Lusówka Zdzi-
sława Piszczyńska oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej w Lusówku 
z dyrektor Bożeną Krystianc na czele (na zdjęciu). 

Jubilatka jest bardzo dobrej formie (jak na swój wiek oczywiście). 
Życzenia przyjęła z uśmiechem. Wyraźnie wzruszona rozmawiała 
z gośćmi.  ~ARz

107 lat – przepiękne 
urodziny!

EURO 2012 jest dla klasy I Szkoły Podstawowej w Ceradzu 
Kościelnym wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ wśród dzie-
ci, które podczas mistrzostw będą wyprowadzały piłkarzy na bo-

isko jest ich kolega Patryk Paul. Przeszedł on ogólnopolskie eliminacje 
i zakwalifikował się do Dziecięcej Eskorty McDONALD’S. Będzie 
w samym centrum sportowych wydarzeń. Cieszymy się, że już niedługo 
znajdzie się wśród najlepszych piłkarzy i drużyn, a kto wie, może za ja-
kiś czas okaże się, że sam pobiegnie za piłką po wspaniałych stadionach 
Europy i świata. Patryk bowiem już od dawna interesuje się sportem. 
Trzymamy za niego kciuki! 

~Klasa I z wychowawczynią

Patryk w eskorcie
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aktualności

Sesja Rady Gminy, która od-
była się we wtorek, 5 czerw-
ca, była sesją absolutoryjną. 

Procedura udzielenia absolu-
torium objęła następujące kroki: 
zapoznanie się Radnych ze spra-
wozdaniem z  wykonania budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne, ze 
sprawozdaniem finansowym Gmi-
ny, z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, z informacją o sta-
nie mienia komunalnego, z opinią 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, 
z opinią Regionalnej Izby Obra-

Absolutorium jednogłośnie
chunkowej o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi 
oraz z opiniami Komisji Stałych 
Rady Gminy.

Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka. Przedsta-
wił sprawozdanie z działań podję-
tych w 2011 roku. Przypomniał, 
że najważniejszymi dokumenta-
mi, które uchwalono w ubiegłym 
roku, były: Studium Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy 
i Plan Rozwoju Lokalnego 2012 

– 2016. Wśród najważniejszych 
inwestycji Wójt wymienił 
budowę magistrali wodociągowej 
oraz ukończenie prac związanych 
z poszukiwaniem wód 
geotermalnych. 

Następnie Wójt omówił struk-
turę dochodów i wydatków bu-
dżetowych oraz zaprezentował 
wyniki pracy poszczególnych 
wydziałów Urzędu Gminy, jed-
nostek organizacyjnych i spółek 
gminnych.

Procedurę absolutoryjną zwień-
czyło głosowanie – Rada Gminy 
jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
absolutorium za 2011 rok.  ~ARz

Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka odebrał dyplom 
za zajęcie drugiego 

miejsca w rankingu Miejscowości 
Atrakcyjnych dla Biznesu w kate-
gorii do 50 tysięcy mieszkańców. 
Konkurs był organizowany przez 
miesięcznik Forbes, a uroczyste 
ogłoszenie wyników nastąpiło 30 
maja podczas III Ogólnopolskiego 
Kongresu Regionów w Świdnicy. 
To spotkanie samorządu z przed-
siębiorcami, które odbywało się 
pod hasłem „Samorząd – Inwesty-
cje – Rozwój”. Patronat Honoro-
wy nad wydarzeniem objął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Bronisław 
Komorowski.

Gmina Tarnowo Podgórne za-
jęła drugie miejsce pod wzglę-
dem atrakcyjności dla bizne-
su miejscowości do 50 tysięcy 
mieszkańców. Najważniejszym 
kryterium oceny była liczba firm 
otwieranych w 2011 roku w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców. 
W uzasadnieniu podkreślano fakt, 

że aż jedną trzecią naszego bu-
dżetu przeznaczamy na inwesty-
cje wspierające rozwój biznesu 
– np. na budowę magistrali wodo-
ciągowej czy budowę dróg. Two-
rzymy w ten sposób infrastruk-
turę zachęcającą do lokowania 
kolejnych inwestycji na terenie 
Gminy. Wyniki rankingu ogłoszo-
no w najnowszym numerze mie-
sięcznika Forbes.

~ARz

Atrakcyjni dla biznesu
Jak zwykle  prosimy – tym ra-

zem o krótszą niż zwykle – 
cierpliwość oraz o pobłaż-

liwość dla pasjonatów sportów 
motorowych. 

Cały czas staramy się, aby rela-
cje sąsiadów Toru „Poznań” z Au-
tomobilklubem Wielkopolski okre-
ślano mianem dobrosąsiedzkich. 
Stąd m.in. długie weekendy bez 
sportów motorowych czy dosto-
sowanie kalendarza imprez do są-
siedzkich sugestii.

W randze Mistrzostw Polski 
i kwalifikacji do championatu eu-
ropejskiego wyścigi samochodowe 
zaplanowano w terminach 29.06-
1.07, 24-26.08 i 12-14.10; natomiast 
wyścigi motocyklowe: 23 i 24.06, 
28 i 29.07 oraz 8 i 9.09. Cały sezon 
imprez wyczynowych w 2012 jest  
krótszy niż zeszłoroczny.

Wierzymy, że jesteśmy coraz bli-
żej codziennego komfortu wzajem-
nego bytowania. Prosimy o łagodne 
i przyjazne spoglądanie na sportowe 
zmagania na Torze „Poznań”. 

~Piotr Monkiewicz
Dyrektor Biura Zarządu AW

Krótszy sezon na Torze
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Przeźmierowo

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

Sady

 Trwa budowa 2 komunalnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 

Swadzim

 Zakończono budowę boiska wielofunk-
cyjnego

Sierosław

 Podpisano umowę z wykonawcą budo-
wy oświetlenia ul. Tenisowej

 Trwa remont wejścia do świetlicy 

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono modernizację i otrzymano 
pozwolenie na użytkowanie  budynku 
przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgór-
nym na potrzeby biblioteki

 Zamontowano urządzenia w skateparku

 Trwają prace związane z opracowaniem 
dokumentacji na przebudowę ul. Szkol-
nej

 Trwa opracowanie projektu budowlane-
go Tarnowskich Term

Wysogotowo

 Zakończono budowę magistrali wodo-
ciągowej

 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

W sobotę, 19 maja, zgłosiło się 127 osób chcących oddać krew 
w ramach 48 akcji honorowego krwiodawstwa. Po bada-
niach lekarskich krew oddało 105 osób, w tym 30 kobiet. – 

Podczas ostatniej akcji zebraliśmy 47,25 l krwi, a łącznie 4 120 l. Za tak 
liczny udział bardzo serdecznie dziękuję! – mówi Wojciech Janczewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc” 
(organizatora akcji). 

Następna akcja – 1 września. Zapraszamy!
~ ARz

Liczby mówią same  
za siebie!

ZAPRASZAMY  MIESZKANKI
GMINY TARNOWO PODGÓRNE

oraz Gmina Tarnowo Podgórne
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ankieta

Nie

Tak

Nie

Tak

+ 12,9%
+ 3,5% Nie

TakTak

77,4%

22,6%

+ 12,9%
+ 3,5%

64,5%

35,5%

Tak

67,6%

32,4%

Badanie 2009 rok Badanie 2011 rok

Badanie 2012 rok

Coraz więcej osób korzysta

Czy korzysta Pan/Pani z usług Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o.o.?

Lp. Ocena Średnia

1 Punktualność kursu zgodnie z rozkładem jazdy 4,15/-0,07

2 Czystość pojazdów 4,13/+0,11

3 Trafność w rozmieszczeniu przystanków 4,11/-0,28

4 Dostępność zakupu biletów 4,04/-0,2

5 Dostępność rozkładu jazdy na przystanku 4,04/+0,43

6 Bezpieczeństwo osobiste 4,03/+0,02

7 Dogodność oczekiwania na autobus (zadaszenie, miejsca do siedzenia) 4,03/+0,37

8 Trafność w planowaniu linii autobusowych 3,92/-0,1

9 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w dni robocze  3,92/-0,03

10 Kultura kierowców 3,91/-0,34

11 Czystość otoczenia i estetyka na przystanku 3,80/+0,20

12 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w godzinach szczytu 3,70/-0,14

13 Cena biletu do świadczonych usług 3,63/+0,03

14 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w niedziele i święta 3,50/-0,19

15 Częstotliwość kursowania linii autobusowych późnym wieczorem 3,24/-0,15

Kolorem czerwonym zaznaczono spadek (-) ocen w stosunku do 2011 roku
Kolorem zielonym zaznaczono wzrost (+) ocen w stosunku do 2011 roku

Na przełomie marca i kwietnia ankieterzy 
przepytali  611 osób (reprezentatywną próbę 
mieszkańców Gminy).

Poniżej prezentujemy kolejne wyniki badań ankie-
towych – tym razem związanych z gminną komuni-
kacją autobusową.

~ARz

Systematycznie powiększa 
się liczba mieszkańców Gminy 
korzystających z usług gmin-
nej spółki autobusowej TPBUS. 
W ciągu niespełna trzech lat 
o prawie trzynaście punktów pro-
centowych zwiększyło się gro-
no mieszkańców korzystających 
z tych usług.

Najwyższą średnią (4,15) ocenę 
użytkowników uzyskała dostęp-
ność zakupu biletów,  czystość 
pojazdów (4,13), trafność w roz-
mieszczeniu przystanków (4,11).

Podobnie jak w roku ubiegłym 
najniższą średnią ocenę  użyt-
kownicy gminnej komunikacji 
autobusowej wystawili za czę-
stotliwość kursowania linii au-
tobusowych późnym wieczorem.

Gminna komunikacja autobu-
sowa uzyskała lepsze oceny od 
swoich użytkowników niż  w la-
tach ubiegłych.

~ARz
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 bieg lwa

Na starcie I Półmaratonu 
27 maja stanęło łącznie 
858 osób, z czego 760 

ukończyło bieg. Byli wśród nich 
zawodowcy i amatorzy. Były czo-
łowe nazwiska, zwycięzcy wielu 
półmaratonów i maratonów. Byli 
ci, którzy za cel postawili sobie 
pobicie rekordu świata, kraju, ale 
też pobicie własnego rekordu ży-
cia lub po prostu... celem ich było 
wyłącznie dobiegnięcie do mety, 
bo niektórzy z nich nigdy wcze-
śniej nie pokonali takiego dystan-
su. I właśnie jeden z nich, Marcin, 
wspinacz z Wadowic, przejechał 
ponad 450 kilometrów, żeby prze-
biec po raz pierwszy w swoim ży-
ciu półmaraton. 

Przedstawiamy Państwu frag-
ment opisu przeżyć, emocji i ra-
dości, jakich doświadczyło za-
pewne wiele osób podczas Biegu 
Lwa i które zostają w pamięci na 
całe życie:

„Mijają kolejne kilometry, cały 
czas ktoś mnie wyprzedza, nie-
którzy po koleżeńsku powoli, inni 
sprintem, czasem ktoś biegnie 
równo ze mną, a jak odpocznie 
gna dalej do przodu. Mają tu-
taj baaaaardzo długie kilometry, 
zaczynam wątpić czy dam radę. 
Szukam sposobów na oszukanie 
psychiki, żeby się nie poddać i le-
cieć dalej. Odwołuję się do naj-
prostszych instynktów i gdy tylko 
wyprzeda mnie ładna dziewczyna 
jak zahipnotyzowany gonię jej po-
śladki, ale te gazele w mgnieniu 
oka znikają tuż za zakrętem. Mam 
problemy z precyzją, nie mogę 
chwycić podawanego jedzenia, 
biorę tylko wodę i lecę… lecę da-
lej. Powtarzam sobie szczęśliwy, 
więcej tutaj dzisiaj nie będę już 
biegł, to ostatni raz. Lecimy da-
lej, teraz w towarzystwie pięknej 
blondynki. Ona w środku, my po 
bokach jak bodyguardzi, jest faj-
nie. Kolejna osoba wyprzedza nas 
w koszulce Lwa z napisem „Po-
każ Pazur”, to dodatkowy doping 

Nie przebiegłbym Lwa bez... kibiców!

– no, pokaż pazur, chłopie, i gnaj 
dalej! Kibice na całej trasie walą 
w bębny, kołatki, grzechotki, okla-
ski, …biję im też brawo, za to, że 
dodawali nam otuchy i zachęca-
li do walki, to naprawdę uskrzy-
dla. Powłócząc nogami podry-
wam się do biegu i lecę dla mnich 
te kilkanaście metrów wzmagając 
aplauz. Widać w ich oczach dumę, 
radość i podziw, słychać komen-
tarze „popatrz… nie mają już sił, 
a nadal biegną” dzieciaki wycią-
gają dłoń w geście „przybij piąt-
kę mistrzu” ;). Na trasie powstały 
społeczne punkty z wodą do picia, 
polewają nas z węży ogrodowych. 
Dwa kilometry przed metą stoi 
kobieta i każdego dopinguje mó-
wiąc, że damy radę, że to już tylko 
ostatnie 2 km, że nogi same ponio-
są, żebyśmy tylko wytrzymali. Łzy 
wzruszenia cisną się do oczu. To 
są sakramencko długie DWA ki-
lometry. Widzę już tablicę „ostat-
nie 500m”, maszeruję długo, żeby 
odpocząć, żeby wbiec na stadion 
z uśmiechem na twarzy. Mija-
jąc METĘ… przypominają mi się 
słowa spikera, że liczy się tylko 
pierwsze miejsce, że Sawe będą 

pamiętać wszyscy. Ja będę pamię-
tać, że Kenijczyk był szybki jak 
antylopa i to, że rezygnując tysiąc 
razy po drodze nie poddałem się 
i też na mecie dostałem medal. Te-
raz już wiem, że ten wyjazd miał 
sens, że ciężka praca organizato-
rów umożliwiła mi start, a ciężka 
praca biegaczy i kibiców pozwoli-
ła ukończyć bieg.” 

Po ulicach Tarnowa Podgórne-
go przebiegły lwice, przebiegły 
lwy i lwiątka i z radością ogłosi-
ły swój powrót za rok! Bieg Lwa 
wpisał się jako wyjątkowa impre-
za na mapę biegów organizowa-
nych w kraju, a do wyjątkowości 
tego wydarzenia i tak pozytywnej 
oceny jego uczestników niewąt-
pliwie przyczyniliście się najbar-
dziej Wy Państwo, czyli miesz-
kańcy Gminy Tarnowo Podgórne. 
I za to Wam najbardziej dziękuje-
my. Medal dla Was!

Magda, Monia, Łukasz,  
Bodziu, Szmajchel i Modzel

Organizatorzy 
www.bieglwa.pl 

Podobało Ci się na Biegu Lwa? A może chcesz zacząć biegać? 
Chcesz być zdrowy jak lew? Przyjdź na pierwsze spotkanie w po-
niedziałek, 25 czerwca na plażę  w Lusowie. Startujemy o 18.00. 
Zabierz buty dobre do biegania i dobry nastrój! 

POKAŻ LWI PAZUR!

Zwycięzca Bie-
gu Lwa - Elisha 
Kiprotich Sawe 
i uczestniczki 
Biegu Lwiątek
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 dni gminy

Dni Gminy Tarnowo Pod-
górne świętowaliśmy 
26 i 27 maja. Głównymi 

punktami programu były wybo-
ry Miss Polonia Gminy Tarnowo 
Podgórne 2012 i koncert Ryszar-
da Rynkowskiego.

O tytuł Miss walczyło 10 
dziewcząt. Ich urodę oceniało 
powołane specjalnie na tę okazję 
jury, pod przewodnictwem Am-
basadorki Miss Egzotica Interna-
tional Luzi Viegas. Oglądaliśmy 
występy dziewcząt w strojach ką-
pielowych, sportowych, sukniach 
ślubnych oraz w sukniach koktaj-
lowych. Laureatkami zostały: 

Miss Polonia Gminy Tarnowo 
Podgórne 2012 - Zuzanna Mi-
chalska, 

I wicemiss Polonia Gminy 
Tarnowo Podgórne 2012 - We-
ronika Tomaszewska, 

II wicemiss Miss Polonia 
Gminy Tarnowo Podgórne 2012 
- Margarita Olejniczak. 

Dekoracji dokonał Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czaj-
ka w towarzystwie ubiegłorocznej 
Miss Wielkopolski i Międzynaro-
dowej Miss Gminy Natalii Fiszer. 
Miss Polonia Gminy 2012 prze-
chodzi awansem do finału Miss 
Polonia Wielkopolski. Ponadto 
organizator wyborów, licencjono-
wane Biuro Miss Polonia Show-
biz Models, przyznał zielone 
karty dla obu wicemiss i tym sa-
mym szansę na tytuł Miss Polonia 
Wielkopolski 2012 mają aż trzy 
kandydatki z naszej Gminy. 

Gwiazdą tegorocznych Dni 
Gminy był Ryszard Rynkowski, 
który podczas koncertu zaśpie-
wał swoje największe przeboje. 
A wieczór zakończył imponujący 
pokaz laserowy.

Tradycyjnie Dni Gminy święto-
waliśmy wspólnie z gośćmi z na-
szych gmin partnerskich:  Ukmer-
ge i Soleczniki (obie z Litwy), 
Livani (Łotwa), Noordenveld 
(Holandia), Fronreute (Niemcy) 
i Bardo (Polska). Goście wzięli 
udział w konferencji poświęco-
nej sposobom zapobiegania wy-

Dni Gminy za nami

kluczeniom społecznym, odwie-
dzili Warsztaty Terapii zajęciowej 
ROKTAR w Baranowie oraz Za-
kład Piekarniczo-Cukierniczy 
GLUTENEX (zatrudniający oso-

by niepełnosprawne). A  potem 
bawili się z nami na festynie w 
Parku 700-lecia.

Do zobaczenia za rok!
~ARz
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sprawozdanie 

W maju zaplanowa-
łem dwie sesje Rady 
Gminy: jedną roboczą 

i drugą uroczystą będąca częścią 
obchodów „Dni Gminy Tarno-
wo Podgórne”. Na sesji roboczej 
w dniu 8 maja rozpatrywaliśmy 
10 projektów uchwał. Pierwszy 
z nich dotyczył nadania odzna-
czenia „Zasłużony dla Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Rada Gminy 
zdecydowała o przyznaniu tego 
prestiżowego wyróżnienia Sto-
warzyszeniu Niemiecko–Polskie 
Partnerstwo Gmin Fronreute–
Tarnowo Podgórne. W tym roku 
przypada 25 rocznica współpracy 
środowisk reprezentujących obie 
gminy. W ocenie Rady działal-
ność Stowarzyszenia przyczyniła 
się do radykalnego polepszenia 
skomplikowanych relacji między 
narodem polskim i niemieckim. 
Dała też, zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, możliwość rozwoju 
poprzez współpracę na różnych 

płaszczyznach. Wpłynęła rów-
nież na promocję Gminy Tarnowo 
Podgórne na terenie Niemiec i ca-
łej Europy, i to na długo przed po-
wstaniem Unii Europejskiej. 

Kolejna ważna uchwała do-
tyczyła wyrażenia przez Radę 
Gminy zdecydowanego protestu 
w sprawie wstrzymania w bie-
żącym roku budowy odcinka IIb 
(Swadzim – Rokietnica) Zachod-
niej Obwodnicy Poznania (S11). 

Arteria ta miała włączyć naszą 
Gminę w międzynarodowy sys-
tem dróg. Jednak wstrzymanie 
prac powoduje spotęgowanie ko-
munikacyjnego chaosu i wzrost 
zagrożenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy. Zniszcze-
niu ulegają budowane wysiłkiem 
samorządu drogi stanowiące jedy-
ną możliwość połączenia obu go-
towych już odcinków opisywanej 
trasy. Wszystkie uchwały są jak 
zwykle dostępne na stronie inter-
netowej Gminy.

 Sesja, która odbyła się  
26 maja, miała uroczysty charak-
ter związany z obchodami świę-
ta Samorządu Terytorialnego. 27 
maja 1990 r., a więc niemal równo 
22 lata temu, odbyły się bowiem 
pierwsze w powojennej historii 
Polski całkowicie wolne wybory 
do samorządowych władz lokal-
nych. Co roku organizujemy uro-
czystą sesję, by w obecności wie-
lu znakomitych gości oddać hołd 
tym wszystkim, którzy walczy-
li o wolną Polskę, w tym wolny 
i demokratyczny samorząd, oku-
pując to często prześladowania-
mi, a nierzadko oddając tej spra-
wie ofiarę największą – własne 
życie. To święto jest doskona-
łą okazją do wyrażenia najwyż-
szego uznania również lokalnym 
prekursorom idei wolnego samo-
rządu działającym w Gminie Tar-
nowo Podgórne: twórcom komi-
tetów obywatelskich, wszystkim 
radnym pierwszej i następnych 
kadencji Rad Gminy. Przekaza-
łem im specjalne podziękowania 
za to, że zdecydowali się wziąć 
na swoje barki odpowiedzialność 
za losy Gminy, że podejmowali 
mądre i dalekowzroczne decyzje. 

Wiele słów uznania padło pod 
adresem wszystkich wójtów: 
Waldy Dzikowskiego, Krzysz-
tofa Krzysztofiaka, Kazimie-
rza Marchlewskiego i Tadeusza 
Czajki. Przy tak podniosłej oka-
zji dziękowaliśmy także pozo-
stałym członkom samorządowej 
wspólnoty: sołtysom, urzędni-
kom Urzędu Gminy, wszyst-
kim pracownikom gminnych 
instytucji i spółek. Specjalne po-
dziękowania trafiły również do 
wszystkich mieszkańców oraz 

przedsiębiorców za uczestnic-
two w tworzeniu nowoczesnego 
oblicza Gminy. Wytężoną pra-
cą całej lokalnej społeczności na 
przestrzeni lat wznieśliśmy się 
na poziom często dla innych nie-
osiągalny. Mamy jako samorząd 
niekwestionowane osiągnięcia. 

Najważniejsze wyzwania cią-
gle jeszcze przed nami. Podsta-
wowym strategicznym celem jest 
tworzenie warunków do dalsze-
go rozwoju, który musi być jed-
nak maksymalnie zrównoważo-
ny, kontrolowany przez samorząd 
po to, by żyło i pracowało się nam 
i następnym pokoleniom coraz le-
piej. Rozwój wymaga przestrzeni, 
ingeruje w środowisko natural-
ne, stąd tak duża waga przykła-
dana przez nas zwłaszcza do de-
cyzji przestrzennych. Poprzeczkę 
w tej dziedzinie powiesiliśmy nie-
zwykle wysoko, by określeniu ład 
przestrzenny przywrócić pierwot-
ne znaczenie. Atrakcyjność naszej 
Gminy ciągle wzrasta. Wymogi 
dotyczące lokalizacji aktywizacji 
gospodarczej, ale też budownictwa 
mieszkaniowego mogliśmy zatem 
wyśrubować tak, że spełniają je 
tylko najlepsi. Wystarczy spojrzeć 
tylko na listę firm, które ostatnio 
wybrały naszą Gminę. Najpoważ-
niejsze przedsięwzięcie, z jakim 
przyjdzie nam się zmierzyć, to 
rozpoczęta właśnie budowa Tar-
nowskich Term. Znaczne środki 
zamierzamy w dłuższej perspek-
tywie przeznaczyć na zaawanso-
waną pomoc osobom chorym, nie-
pełnosprawnym, wykluczonym. 
Przewidujemy inwestycje o statu-
sie cywilizacyjnym wyższym niż 
te podstawowe infrastrukturalne, 
które zresztą też będą kontynu-
owane. Sesja była bardzo podnio-
sła zarówno w swojej oprawie jak 
w treści wystąpień. W dalszej czę-
ści sesji odbyło się wręczenie od-
znaczenia „Zasłużony dla Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Sesję zakoń-
czył owacyjnie przyjęty występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne pod 
dyrekcją Pawła Joksa. Jak zwykle 
zapraszam do brania aktywnego 
udziału w pracach Rady Gminy !

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

22 lata temu odbyły się 
pierwsze wolne wybory 
samorządowe

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 8 i 26 maja
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bezpieczeństwo

W maju uczestniczyliśmy i podejmowaliśmy 
między innymi następujące interwencje:

3 maja, Tarnowo Podgórne: zabezpie-
czenie przemarszu po mszy św. w intencji Ojczyzny 
oraz uroczystości w Parku im. Wojkiewicza;

4 maja, Tarnowo Podgórne: otrzymano inter-
wencję dotyczącą wycieku niebezpiecznej substancji 
na alei Solidarności, na miejsce wezwano Straż Po-
żarną oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia w czasie 
prowadzenia akcji;

8 maja, Przeźmierowo: zabezpieczenie działań 
OSP na trasie DK92 związanych z usuwaniem plamy 
oleju na jezdni;

11 maja, Swadzim: ujawnione na terenie budowy 
spalanie odpadów, sprawcę ukarano mandatem kar-
nym;

12 maja, zabezpieczenie Dni Przeźmierowa: pa-
trol prewencyjny na terenie imprezy;

12 maja, droga Rumianek–Jankowice: potrąco-
na sarna, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwa-
no na miejsce weterynarza;

14 maja, Sady: pies bez opieki właściciela, na 
miejsce wezwano schronisko dla zwierząt;

17 maja, Tarnowo Podgórne: osoba nietrzeźwa 
stwarza zagrożenie, mężczyznę przewieziono do 
miejsca zamieszkania;

20 maja, Tarnowo Podgórne: zabezpieczenie 
czwartego etapu 53 Małego Wyścigu Pokoju, współ-
praca z policją;

Z notatnika Gminnego Strażnika
21 maja, Lusówko: otrzyma-

no interwencję dotyczącą rannego 
lisa, na miejsce wezwano wetery-
narza;

23 maja, Sierosław: niezacho-
wanie ostrożności przy trzymaniu 
psa, pogryzienie osoby, wobec 
właściciela zastosowano postępo-
wanie mandatowe;

26 maja, Tarnowo Podgórne: 
ujawniono rozklejanie plakatów 
w miejscach zabronionych, wo-
bec sprawcy zastosowano postę-
powanie mandatowe oraz naka-
zano natychmiastowe usunięcie 
plakatów;

26 i 27 maja, zabezpieczenie 
Dni Gminy: współpraca z policją 
z Tarnowa Podgórnego oraz Wy-
działem Ruchu Drogowego KMP 
Poznań;

30 maja, Sady: odnaleziono 
skradziony pojazd, sprawę prze-
kazano KP Tarnowo Podgórne.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Zbliża się lato. Ta pora roku 
zachęca nas do spacerów, 
dlatego częściej wycho-

dzimy ze swoimi czworonogami. 
Psy załatwiają swoje potrzeby na 
ulicach, w parkach i na skwerach. 
Jednak nasi czworonożni przyja-
ciele sami po sobie nie posprzą-
tają. A w tych samych miejscach 
chodzą ludzie i nierzadko zdarza 
się, że ktoś wdepnie w taką „nie-
spodziankę”. 

Przypomnieć należy, że do 
obowiązków osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe nale-
ży sprzątanie po nich. Wyni-
ka to z regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie. 
Warto pamiętać, by na spacer 
z naszym czworonogiem oprócz 
smyczy zabrać na także wore-
czek, który posłuży do zebrania 
nieczystości. 

Pamiętaj latem (i nie tylko)
Szanowni mieszkańcy Gminy 

Tarnowo Podgórne, posiadacze 
psów! Proszę pamiętać o swo-
ich obowiązkach, w szczególno-
ści o prowadzeniu psa na smy-
czy oraz posprzątaniu po swoich 
zwierzętach, aby wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy żyło 
się bezpiecznej, a tereny przezna-
czone do użytku publicznego były 
wolne od zanieczyszczeń. 

Kolejnym ważnym obowiąz-
kiem spoczywającym na właści-
cielu psa jest zaszczepienie psa 
przeciwko wściekliźnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukończe-
nia przez psa 3 miesiąca życia, 
a następnie nie rzadziej niż co 
12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia. Dokumentem po-
twierdzającym ważne szczepienie 
jest zaświadczenie wystawione 
przez lekarza weterynarii świad-

czącego usługi weterynaryjne dla 
zwierząt. Warto pamiętać o tych 
terminach, bo w przypadku, gdy 
następstwem pogryzienia przez 
psa jest szkoda na osobie, wów-
czas w grę może wejść odpowie-
dzialność karna, jak również od-
powiedzialność cywilna.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Zgodnie z treścią art. 77 Kodeksu 
wykroczeń: kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany. Wykroczenia z tego 
artykułu może się dopuścić osoba, 
na której spoczywa obowiązek 
zachowania ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia. Podmiotem 
wykroczenia może być nie tylko 
właściciel zwierzęcia, ale każdy, 
na kim spoczywa obowiązek 
nadzoru nad nim.
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 23 maja

23 maja 2012 r. odbyła 
się XVIII Sesja Rady 
Powiatu w Pozna-

niu na której podjęto następujące 
uchwały m.in. w sprawach: 

- ustalenia godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie po-
wiatu poznańskiego. 

- powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne zadania zarządza-
nia publiczną drogą powiatową 
2418P na odcinku St. Batorego 
w Batorowie – budowa ścieżki 
pieszo–rowerowej. 

-  udzielenia pomocy finanso-
wych województwu wielkopol-
skiemu w formie dotacji celowej 
na budowę sygnalizacji świetl-
nych na skrzyżowaniu ul. Ryn-

kowej i Leśnej oraz Rynkowej 
i Szamotulskiej w Przeźmierowie 
(w wys. 1/3 kosztów, lecz nie wię-
cej niż 125 tys. zł). 

- powierzenia gminie Kórnik 
zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2470P w zakresie za-
projektowania oraz przebudowy 
ul. Mościenickiej w Mościenicy. 
Zadanie zostanie zrealizowane 
przez gminę ze środków powiatu 
oraz gminy.

- udzielenia pomocy finanso-
wej gminie Dopiewo z przezna-
czeniem na dofinansowanie po-
łączenia autobusowego do Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach 
(w kwocie 23 600 zł).

XVIII Sesja była również se-
sją absolutoryjną. Absolutorium 
Zarządowi Powiatu za 2011 rok 
udzielono jednogłośnie. 

Przyjęto również dwa stano-
wiska Rady Powiatu w Poznaniu 
w sprawie: 

- budowy Zachodniej Obwodni-
cy Poznania – drogi S11, w któ-
rym zwraca się do rządu o ponow-
ne przeanalizowanie możliwości 
finansowych i przekazanie środ-

ków na budowę brakującego od-
cinka S11 odcinka IIb Zachod-
niej Obwodnicy Miasta Poznania 
z Rokietnicy do Swadzimia. 

- udzielenia pomocy rolnikom 
z terenu powiatu poznańskiego.

Warunki pogodowe panują-
ce zimą 2011/12 w powiecie po-
znańskim spowodowały poważne 
straty w większości gospodarstw 
rolnych. Zniszczone zasiewy, po-
nowne obsianie doprowadziły go-
spodarstwa rolne do kłopotów fi-
nansowych. Plantacje rzepaku, 
które rolnicy zdecydowali pozo-
stawić, dają niski plon. Wszelkie 
okoliczności wskazują na to, że 
jesienią będą poważne problemy 
z nabyciem materiału siewnego 
odpowiednich odmian i jakości. 
Rolnicy z troską zmuszeni są pro-
sić o pomoc. 

W związku z tym Rada Po-
wiatu zwróciła się do wszystkich 
kompetentnych władz i instytucji 
o udzielenie realnej pomocy po-
szkodowanym rolnikom.

Radna Powiatu 
~Krystyna Semba

29 maja w Poznaniu go-
ścił Prezydent Polski 
Bronisław Komorow-

ski. 
Przed południem wizytował 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych w Poznaniu, a następnie brał 
udział w uroczystości oficjalnego 
otwarcia dworca kolejowego Po-
znań Główny. – To ważny dzień 
dla Poznania, dla PKP i cieszę się, 
że mogę w tym ważnym dniu być 
w Poznaniu i otwierać nowy pięk-
ny budynek. Mam świadomość, że 
to jest część większego centrum 
zintegrowanego - będzie tu miej-
sce dla PKP i dla PKS, i będzie po-
łączenie z systemem komunikacji 
tramwajowej. Serdecznie gratulu-
ję wszystkim i dziękuję za wysiłek 

zwieńczony tak pięknie. – powie-
dział prezydent Bronisław Ko-
morowski podczas uroczystości 
otwarcia dworca.

Zwiedził też Stadion Miejski.
Po południu Prezydent  odwie-

dził ekspozycję na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich, a na zakończenie pobytu 
w Poznaniu wręczył w auli uni-
wersyteckiej Nagrody Gospodar-
cze Prezydenta RP, które promują 
i budują prestiż polskich firm i ze-
społów wynalazczych.

Zwieńczeniem  pobytu w Wiel-
kopolsce była wizyta w Zamku 
w Kórniku

Wśród zaproszonych gości byli 
obecni przedstawiciele m. in. 
władz lokalnych i krajowych, or-

ganizacji pozarządowych, przed-
siębiorców, służb mundurowych, 
zdrowia czy ochrony środowiska, 
Każdy z uczestników miał możli-
wość krótkiej rozmowy z Prezy-
dentem.

Bronisław Komorowski otrzy-
mał w prezencie grafikę przed-
stawiającą Zamek w Kórniku. 
Cały zespół zamkowo-pałacowy 
w Kórniku otrzymał od Prezyden-
ta tytuł Pomnika Historii. 

Tym samym trafił do grona naj-
cenniejszych obiektów zabytko-
wych o wyjątkowych walorach 
materialnych i szczególnym zna-
czeniu dla dziedzictwa kulturo-
wego kraju.

Do tej pory wyróżnionych 
w ten sposób zostało jedynie 48 
zabytków w Polsce. 

~Biuro Poselskie PO

Bronisław Komorowski w Kórniku
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Przedstawiciele naszej Gmi-
ny 17 i 18 maja wzięli udział 
w uroczystościach Wniebo-

wstąpienia Pańskiego oraz Proce-
sji Krwi Pańskiej w Waintgarten. 
Delegacja w składzie Piotr Kacz-
marek – II Zastępca Wójta, Mi-
chał Przybecki – radny i zarazem 
członek stowarzyszenia oraz Piotr 
Owczarz – członek stowarzysze-
nia, na zaproszenie strony nie-
mieckiej uczestniczyła w religij-
nych uroczystościach. 

Po nocnym przemarszu spod 
Bazyliki na górę Golgotę, w  mo-
dlitwie i przy blasku świec nie-
sionych przez jej uczestników, 
w piątek wczesnym rankiem Piotr 
Kaczmarek i Michał Przybecki 
ruszyli w Procesji Krwi Pańskiej. 

Tradycja sięga ponad 100 lat 
i uczestniczy w niej około 100 
parafii. Związana jest z ona z re-

Procesja w Weingarten
likwią Krwi Pana Jezusa, któ-
ra dzień po Wniebowstąpieniu 
opuszcza mury Bazyliki w Wain-
garten  i w uroczystym korowodzie 
przewożona jest ulicami miasta 
i wśród okolicznych pól, 
udzielając błogosławieństwa. 
Niepowtarzalną cechą tej 
uroczystości jest – poza 
przemarszem 100 orkiestr – udział 
ponad 3.000 konnych jeźdźców.  

Gmina Fronroute była reprezen-
towana przez dwie parafie. Nasi 
przedstawiciele jechali w grupie 
konnej parafii Staig. Otrzymali 
także dodatkowe wyróżnienie – 
możliwość wiezienia jednego z 3 
parafialnych sztandarów. To na-
prawdę niezapomniane wrażenia. 

~P. Kaczmarek,  
M. Przybecki

Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Jankowice zaprasza miesz-
kańców Gminy na Imie-

niny Jankowic, które odbędą się 
23 czerwca w godzinach 17.00 – 
2.00. W programie festynu nastę-
pujące atrakcje:
•	 występ „Modraków”,
•	 pokaz Mażoretek,
•	 koncert Orkiestry Dętej „Da 

Capo”.
O 20.00 wystąpi gwiazda wie-

czoru – Wojciech Korda.
Serdecznie zapraszamy

 ~ Sołtys

W tym roku przypada 25 rocznica naszych kontaktów partnerskich z gminą Fronreute. W związku z tym na zebraniu 
naszego Stowarzyszenia „Pojednanie” zgłosiłem wniosek o wystąpienie do Rady Gminy z prośbą o przyznanie nie-
mieckiemu Stowarzyszeniu odznaki „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne”. 8 maja 2012 roku podczas sesji radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem odznaczenia Stowarzyszeniu Niemiecko-Polskie Partnerstwo Fronreute – Tarnowo 
Podgórne. 

Pragnę w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pojednanie serdecznie podziękować Przewodniczącemu Rady Gminy Grzegorzowi 
Leonhardowi i Radnym za przychylne ustosunkowanie się do wniosku i przyznanie honorowego odznaczenia. 

~Jacek Dobrzeniecki  Wiceprezes Stowarzyszenia.

Partnerstwo  odznaczone

Zapraszamy  
na Imieniny

BARANOWO. Ponad 470 dzieci bawiło się na festynie zorga-
nizowanym 3 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Czekały gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, a potem nagrody za wyko-

nane zadania oraz loteria fantowa. Na imprezę od wielu lat zaprasza 
Sołtys i Rada Sołecka przy wsparciu licznych sponsorów (podzięko-
wania dla nich na str. 36). 
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  wspomnienie

Leon Pluciński urodził się 9 lutego 1875 roku 
w Strzępiniu k. Nowego Tomyśla w rodzinie 
właściciela ziemskiego Kazimierza i Broni-

sławy z Trąmpczyńskich.
W Poznaniu ukończył Gimnazjum Św. Marii Mag-

daleny, a studia rolnicze w Halle i Berlinie. Oże-
nił się z Maria Pauliną Kąsinowską. Ślub kościelny 
odbył się 15 stycznia 1899 r. w lusowskim koście-
le. Żona wniosła w posagu majątki: Swadzim (747 
ha), Sady (501 ha), Przeźmierowo (104 ha). Ponadto 
on posiadał dobra w powiecie średzkim – Rusibosz 
i Zielniki (750 ha).

W 1905 r. L. Pluciński przekazał 1,5 ha ziemi na 
budowę szkoły w Swadzimiu, a w 1934 r. 1,14 ha na 
budowę kościoła w Przeźmierowie.

Pluciński otrzymane majątki systematycznie mo-
dernizował. W 1905 r. zakupił pług parowy. W 1910 
r. zbudował konną kolejkę wąskotorową z  Sadów do 
Ławicy o długości 15 km i 3 km torów przenośnych 
na polach (na zdjęciu poniżej). Biegła ona po pół-
nocnej stronie dzisiejszej trasy 92. Kolejka służyła 
do transportu płodów rolnych. Zakupił też młocarnię 
parową. Prowadził nowoczesne uprawy polowe i za-
rodową hodowlę krów i trzody chlewnej.

Przed I wojną światowa był czynnym członkiem 
wielu polskich organizacji rolniczych i spółdziel-
czych w Wielkopolsce mających na celu przeciw-
stawienie się niemieckiej dominacji gospodarczej. 
Położył on znaczące zasługi dla rozwoju polskiego 
rolnictwa, handlu płodami rolnymi i przetwórstwa 
rolniczego oraz eksportu pasz i zbóż.

W Sadach wspierał działalność: filii Związku Ro-
botników Katolickich, liczącego 100 członków, Koła 
śpiewaczego, czytelni ludowej i Towarzystwa Pomo-
cy Naukowej, fundującego stypendia uboższym.

W 1906 r. założył Straż Obywatelską w powiecie 
Poznań - Zachód. Była to legalna organizacja skupia-
jąca wszystkie stany Polaków. 

Kółko rolnicze w Lusowie powstało w 1893 r. 
W latach 1907 – 1908 był jego prezesem, a przez 
wiele lat wiceprezesem. Zabrania Kółka odbywały 
się w sali L. Plucińskiego w Sadach. Tam wygłaszał 
pogadanki o nowoczesnej uprawie roślin i hodowli 
zwierzą. Wspierał rozwój polskiego drobnego rze-
miosła i fabryki Hipolita Cegielskiego.

Przygotowania do powstania.
12 listopada 1918 r. Leon Pluciński do swojego 

prywatnego mieszkania w Poznaniu przy dzisiejszej 
ul. 27 Grudnia 15, zwołał zebranie Polaków z po-
wiatu Poznań - Zachód. Powołano Powiatową Radę 
Ludową (PRL), której przewodniczył Leon Pluciń-
ski i Powiatową Straż Ludową (PSL), której komen-
dantem został ziemianin z Trzelina Andrzej Kopa, 

Leon Pluciński 7.02.1875 -  2.06.1935.

Zapomniany bohater powstania 
wielkopolskiego 1918-1919

a jego zastępcą Zygmunt Pluciń-
ski – młodszy brat Leona.

Powiat Poznań - Zachód po-
dzielono na okręgi: rokietnicki, 
tarnowski, dopiewski, fabianow-
ski, Stęszew wieś i Stęszew mia-
sto. Natychmiast przystąpiono do 
organizowania PSL. W poszcze-
gólnych okręgach powołano ko-
mendantów. 

Tego samego dnia delegacja 
w składzie: Leon Pluciński i jego 
brat Zygmunt, Maciej Kaczorow-
ski z Pamiątkowa, Józef Czap-
ski z Modrza i Andrzej Kopa 
poszła do Prezydium Policji Nie-
mieckiej w Poznaniu i oznajmiła 
prezydentowi policji Steuerna-
gelowi o utworzeniu PSL w po-
wiecie i wymogła wydanie broni 
na uzbrojenie straży.

Potem delegacja (dołączył do 
niej Franciszek Waligóra ze Stę-
szewa) udała się do niemieckie-
go starosty hr. Schacka oznaj-
miając mu, że kontrolną władzę 
w powiecie obejmuje Józef Huten 
Czapski z Modrza. Było to wstęp-
ne przejęcie przez Polaków wła-
dzy.

Po wybuchu powstania Leona 
Plucińskiego wybrano do Naczel-
nej Rady Ludowej (NRL) w Po-
znaniu na stanowisko kierowni-
ka, któremu podlegały: polityka, 
uchodźcy i straty wojenne. Brał 
udział w tworzeniu sejmu i sena-
tu, nowej konstytucji i administra-

cji państwowej, w rozwoju prze-
mysłu i handlu, oświaty i kultury.

W latach 1921-24 pełnił funkcję 
komisarza generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w randze mi-
nistra pełnomocnego, w Wolnym 
Mieście Gdańsku. W tym cza-
sie był także polskim delegatem 
w Lidze Narodów w Genewie.

W latach 1922-1930 był posłem 
na Sejm RP, a w 1929 r. powołano 
go na członka Rady Obozu Wiel-
kiej Polski. 

Leon Pluciński zmarł 4 czerwca 
1935 r. i został pochowany w ne-
kropolii rodu Plucińskich na lu-
sowskim cmentarzu. Całe życie 
poświęcił rozwojowi gospodar-
czemu, społecznemu i kultural-
nemu Wielkopolski. Był darzony 
powszechnym szacunkiem i uzna-
niem w całej Polsce. 

Został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski z Gwiazdą. Otrzymał 
też Order Korony Rumuńskiej.

Opis życia i działalności Le-
ona Plucińskiego jest zawarty w 
broszurach dostępnych w Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie.

~J. Grajek
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  zabytek

Ratujmy nasz zabytek 
    Część VIII

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

Maj – drugi miesiąc prac remontowych – 
zakończył dwa poważne zakresy robót. 
Pierwszy wykonywany jest w ramach za-

dania finansowanego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Wzmocnienie 
konstrukcji sklepienia i ścian nawy”, a mianowicie „skręcenie” ściągami ścian ze-

wnętrznych. Drugi, który wykra-
cza poza to zadanie, finansowany 
z naszych środków, widoczny już 
gołym okiem, to skucie starych 
tynków. 

Nadzorujący remont uznali, że 
po podstemplowaniu stropu, jaki 
wykonany został w kwietniu, prio-
rytetem powinno być teraz „skrę-
cenie” murów kościoła. Obawia-
no się, że kontynuacja prac na 
starym stropie, nawiercanie jego 
gotyckich kształtek, montowanie 
tam nowych betonowych żeber, 
demontowania starych przemuró-
wek, mogłoby spowodować dal-
sze pęknięcia murów. 

Kotwienie ścian zewnętrznych 
wykonane zostało zgodnie z po-
niższym opisem. Ściąg „skręca-
jący” w całość ściany zewnętrzne 
kościoła wykonany został z litego 
pręta stalowego o średnicy 36mm. 
Napinanie ściągu nastąpiło po-
przez skręcanie go śrubami rzym-
skimi. 

Ściągi z pręta zamontowane na 
prostych odcinkach, przyspawane 
zostały w narożach budynku do 
wstawionych tam, dopasowanych 
pod odpowiednim kątem i zespa-
wanych płyt stalowych (ceowni-
ków o wysokości 320mm).

Dla zamontowania ściągów 
wytyczono trasę pod szczytem 
ścian. W tym celu zdemontowano 
w przyporach ściennych ukosy, 
w ścianie wykuto bruzdę o głę-

bokości ½ cegły i przewierco-
no się poprzez ścianę w czterech 
miejscach do wnętrza (na strych 
kościoła). Przewiercania do wnę-
trza kościoła wykonano każde na 
dwóch wysokościach. Jeden na 
wysokości głównej bruzdy, drugi 
około 1 metra poniżej. Drugi, niż-
szy przewiert, jest od strony ze-
wnętrznej oparty na samodzielnej 
płycie stalowej z ceownika C320.

Wewnątrz kościoła (na strychu) 
poprowadzono w czterech miej-
scach ściągi poprzeczne, z tego 
samego pręta stalowego o śred-
nicy 36mm. Każdy ściąg podwój-
ny, na dwóch wysokościach, skrę-
cany jest śrubami na zewnątrz do 
płyt z ceownika. Ściągi (po dwa) 
na strychu kościoła zostaną scalo-
ne każdy laną płytą betonową. 

Pod płyty stalowe, do których 
przyspawane są ściągi, wykonano 
podlewkę z zaprawy cementowej. 
Same ściągi, po skręceniu, obe-
tonowano zaprawą cementową 
a pozostałą część bruzdy zamuro-
wano cegłą ceramiczną. 

Zatem mamy kościół „skręco-
ny”. Można teraz spokojniej przy-
stąpić do kolejnego etapu prac: 
podwieszania starego, gotyckiego 
stropu do nowo budowanych że-
ber żelbetowych na strychu ko-
ścioła.

Opracował 
~ Kazimierz Szulc
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 stowarzyszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców „TSP” w Tarnowie Podgórnym odbyło 

się 16 maja. 
W ramach zgromadzenia przedstawiono: 
•	 sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzy-

szenia za 2011 r.,
•	 sprawozdanie finansowe za 2011 r., 
•	 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
To był ósmy rok działalności Stowarzyszenia. Zor-

ganizowano 9 spotkań, w tym 5 w firmach naszych 
członków. 

W Stowarzyszeniu działało do końca 2011 r. 61 
członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do członkowstwa 
w Stowarzyszeniu. 

Najważniejsze nasze osiągnięcia w mijającym 
roku to:
•	 zorganizowanie akcji charytatywnej na VII Balu 

Zimowym, zebrane środki w kwocie 19 475 zł prze-
znaczyliśmy na wsparcie 7 osób z terenu Gminy Tar-
nowo Podgórne, 
•	 przeprowadzenie i rozstrzygnięcie VII edycji 

konkursu „Mój pomysł na biznes” wśród młodzieży 
szkolnej z terenu naszej Gminy,
•	 integracja środowiska przedsiębiorców na tere-

nie Gminy,

Walne Zgromadzenie

•	 współpraca z Gminą w za-
kresie tworzenia optymalnych 
warunków dla rozwoju przedsię-
biorczości,
•	 prowadzenie szkoleń na te-

maty gospodarcze w ramach spo-
tkań Stowarzyszenia,
•	 promowanie Gminy i Stowa-

rzyszenia poprzez stronę interne-
tową Stowarzyszenia www.tsp.pl. 

Walne Zgromadzenie Człon-
ków podjęło większością głosów 
uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi i Komi-
sji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
za rok 2011, zatwierdziło spra-
wozdanie Zarządu z działalności 
i sprawozdanie finansowe. 

W ramach procedury wyborczej 
wyłoniono nowy Zarządu III kadencji: 
Piotr Nowak, Grzegorz Kiejnich, 
Wojciech Nowicki, Katarzyna 
Wojtkowiak, Szymon Horowski, 
Anna Majorczyk–Reiter i Cezary 
Polski. Spośród członków Zarzą-
du Walne Zgromadzenie wybrało 
Szymona Horowskiego na Preze-
sa Zarządu.

Następnie wyłoniono nową Ko-
misję Rewizyjną, w skład której 
weszli Mirosław Wolski, Włodzi-
mierz Kwiek i Jacek Piotr. 

Na końcu przyjęto uchwa-
łę o niepodwyższaniu składek 
członkowskich na rok 2013.

~K.Sz.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Pod-
górnym aktywnie podkreślił więź międzypo-
koleniową wspólnie z kołami i klubami senio-

rów z Baranowa, Przeźmierowa, Rumianku i Tarnowa 
Podgórnego. 13 maja 2012 roku na długo pozostanie 
w pamięci młodszych i starszych. 

Uroczyste rozpoczęcie spotkania odbyło się w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Tarnowie Podgórnym. Słowa powitania do 
wszystkich obecnych skierowała prezes UTW Jadwi-
ga Kwiek. Wójt Tadeusz Czajka, który przyjął patro-
nat honorowy, pogratulował poszerzania umiejętności 
przez seniorów, którzy są przykładem dla młodego 
pokolenia.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci ze SP w Lu-
sowie występem pt. „W krainie Baśni”. Inscenizację 
przygotował Michał Kokorzycki. Potwierdzeniem 
słów z hymnu UTW „na zabawę dobry każdy czas” 
był występ „Senioritek” z Przeźmierowa. Sympa-
tyczne panie przeniosły widownię w nastrój piose-
nek z lat dwudziestych i trzydziestych. Całość wystę-
pu przygotowała Mariola Krzysianowska.

Radosny nastrój trwał nadal podczas ciekawego wy-
stępu Klubu Seniora z Tarnowa Podgórnego pt: „Zło-
ta Jesień”, który przygotowała Wiesława Matuszew-
ska (akompaniował Marek Czajka). Wspaniałe stroje 
i kunszt sceniczny i umiejętności wokalne sprawiły 

wiele radości. Oprawę muzyczną 
pikniku zapewnił Dariusz Łakomy. 
Dźwięki melodii rozbrzmiewały 
na terenie boiska szkolnego, gdzie 
wszyscy obecni zostali ugoszczeni 
gorącą kawą z ciastem, smaczną 
kiełbasą z grila. Bardzo pomocni 
byli licealiści z Tarnowa Podgór-
nego. Pomimo kapryśnej pogody 
atmosfera była gorąca i serdeczna. 
Wszystkie serca biły w rytmach 
skocznej muzyki, czego dowodem 
były tańce w kręgu prowadzone 

przez Annę Trąbałę na murawie 
boiska. Zawody sportowe przygo-
tował OSiR, a Bractwo Kurkowe – 
strzelnicę. Dziękujemy za zorgani-
zowanie i pomoc w realizacji tego 
wspaniałego przedsięwzięcia. 

2012 rok został ogłoszony przez 
Unię Europejską Rokiem Wspie-
rania Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej, 
a przez Parlament RP ustanowiony 
Rokiem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. ~ Kazimiera Kubiak

Międzypokoleniowo i integracyjnie

25 czerwca o 19.00 w klubie Tarnowia odbędzie się wyborcze 
Walne Zgromadzenie Członków UTW. Serdecznie zapraszamy.



 czerwiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      17

  stowarzyszenia

Maj był pracowitym mie-
siącem. 12 maja odbyło 
się najważniejsze strze-

lanie roku o tytuł „Króla Zielo-
noświątkowego”. Mam zaszczyt 
ogłosić wszem i wobec, iż po prze-
prowadzeniu regulaminem prze-
widzianych ćwiczeń zaszczytny 
tytuł Króla Zielonoświątkowego 
AD 2012 zdobyła Ewa Leopold, 
pierwszym rycerzem została Re-
nata Maciejewska, a drugim zo-
stał Zbigniew Kubiak. 

19 maja w kościele w Tanowie 
Podgórnym odbyła się introniza-
cja króla zielonoświątkowego. 
Mszę Świętą w intencji bractwa 
odprawił kapelan bractwa pre-
zbiter Adam Prozorowski. Prezes 
Stanisław Bączyk u stóp ołtarza 
mianował na rycerza brata Zbi-
gniewa Kubiaka i siostrę Rena-
tę Maciejewską, a Ewę Leopold 
mianował Królem Zielonoświąt-
kowym. Miło mi ogłosić, iż w tym 
dniu zostali odznaczeni za pracę i 
zaangażowanie dla bractwa „Or-
derem Zasłużony Dla Bractwa”: 
siostra Danuta Leitgeber  oraz 
bracia: Marek Czajka – orderem 
klasy ,,Złotej”, a orderem klasy 
„Brązowej”:  Marek Szajkowski, 
Maciej Galica i Roman Żyliński. 

Wiadomości brackie

Gratuluję nowemu królowi, ryce-
rzom oraz odznaczonym. 

Podczas festynu w Przeźmiero-
wie bractwo wystawiło strzelnicę 
wiatrówkową – strzelały dzieciaki 
i dorośli.  Dla najlepszych bractwo 
ufundowało nagrody i puchary.

13 maja braliśmy udział w pikni-
ku zorganizowanym przez Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Dla uczest-
ników zorganizowaliśmy strzelnicę 
wiatrówkową. 

27 maja w ramach Dni Gminy 
w wiosce sportowej zorganizowa-
liśmy strzelanie wiatrówkowe oraz 
wystawę naszych osiągnięć. Naj-

lepsi mali strzelcy otrzymali nagro-
dy, a dorośli puchary. Dużą satys-
fakcją dla nas fakt, iż strzał startowy 
rozpoczynający zmagania biegaczy 
w Półmaratonie ,, Bieg Lwa” został 
oddany z armatki brackiej przez  
I Zastępcę Wójta Ewę Noszczyń-
ską-Szkurat. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

 Siostry i bracia 
po uroczystej 
koronacji kró-
lewskiej 

W grudniu 2012 roku 
rozpoczęliśmy naszą 
współpracę z Zespo-

łem Szkół Nr 109 mieszczącym 
się w Szpitalu Rehabilitacyjnym 
Dla Dzieci w Kiekrzu. Pacjen-
ci szpitala są uczniami Zespo-
łu Szkół. Uczą się w nim dzieci 
niepełnosprawne ruchowo, z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną, a także niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. Przyjeżdżają 
do Kiekrza z całej Polski. W dni 
szczególnie ważne dla dzieci, kie-
dy nie mogą być ze swoimi naj-
bliższymi, Fundacja chce spra-
wić, by uśmiech zagościł na ich 

Aktywni w trosce o życie
twarzach. Byliśmy z nimi w Mi-
kołajki, a 4 czerwca obchodzi-
liśmy wspólnie Dzień Dziecka. 
Pozyskaliśmy do organizacji spo-
tkania wolontariuszy – gimnazja-
listów, członków ruchu oazowego 
przy parafii w Przeźmierowie. 

Było miło popatrzeć na roze-
śmiane twarze dzieci. Tańce, gry 
i zabawy oraz malowanie twarzy 
przeważnie w barwach narodo-
wych wypełniły spotkanie.

Dzięki hojności sponsorów 
firmie Kukartka, Derform oraz 
Lorenz Balhsen Snack-World 
wszystkie dzieci otrzymały upo-
minki. 

Chcielibyśmy już zasygnalizo-
wać, że w niedzielę, 9 września, 
na terenie Szkoły Podstawowej 
w Lusowie wspólnie z dyrek-
cją i Radą Rodziców planujemy 
po raz drugi organizację festynu 
„Otoczmy Troską Dzieci” . Chce-
my pożegnać lato rodzinnie, na 
wesoło. Podobnie jak w zeszłym 
roku będzie można skorzystać 
z konsultacji w zakresie profilak-
tyki zdrowotnej i wychowawczej.

Zarząd Fundacji  
„Otoczmy troską życie”

….z potrzeby serca…
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W ramach Dni Tarnowa Podgórnego 26 i 27 
maja, Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych  i Ich Rodzin ROKTAR  brało 

aktywny udział w kilku punktach tych wydarzeń.
Scena
Mieliśmy zaszczyt rozpocząć uroczystości w sobotę 

o godzinie 9.30 na scenie GOK SEZAM  spektaklem 
„Stół łączy ludzi”. W przedstawieniu brali udział pra-
wie wszyscy uczestnicy (20) Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. Zobaczyliśmy domowe przygotowania do 
przyjęcia gości, sprzątanie domu i dekorowanie sto-
łu, odświętne ubranie się,  pieczenie ciastek, nakrycie 
do stołu, upływający na zegarze czas, przyjazd gości 
i na koniec zaproszenie do świętowania całej widow-
ni. Myślę, że dla wszystkich obecnych, w tym i dla 
zagranicznych gości z Litwy, Łotwy, Holandii i Nie-
miec, przedstawienie było zrozumiałe. Aktorzy byli 
autentyczni, nieskrępowani, bez tremy. Z ekspresją 
pokazali swoje role  w spektaklu. Wprawiali nas mo-
mentami we wzruszenie, ale i w śmiech do łez. Były 
gromkie brawa. Tytułowy stół połączył wszystkich lu-
dzi na sali. Brawa i podziękowania należą się terapeu-
tom WTZ, którzy od kilku tygodni pracowali wspól-
nie z uczestnikami nad występem.

Prezentacja Gmin
Po spektaklu odbyła się bardzo dla nas interesująca 

prezentacja dobrych praktyk na rzecz osób niepełno-
sprawnych, jakie dokonują się w gminach partner-
skich. W przerwie udało się porozmawiać i wymie-
nić adresy. Być może w przyszłości nawiążą się 
kontakty robocze pomiędzy osobami czy instytucja-

ROKTAR zaproszony na scenę

mi zajmującymi się problemem 
niepełnosprawności w naszych 
zaprzyjaźnionych gminach.

Warsztaty
Po południu w namiocie gmin-

nym prezentowały się cztery pra-
cownie Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. Niepełnosprawni i ich 
terapeuci wykonywali tam zaję-
cia takie, jakie robią od ponie-
działku do piątku w Baranowie. 
Można było zobaczyć, porozma-
wiać, zorientować się w ewen-
tualnym uczestnictwie, a nawet 
kupić wytwarzanie w ramach re-
alizowanego programu  terapii 
małe i duże dzieła sztuki. Prace 
te były również prezentowane 

w niedzielę, w naszym namiocie 
ROKTAR. 

W imieniu Stowarzyszenia bar-
dzo dziękujemy za tak dużo miej-
sca poświęconego niepełnospraw-
ności podczas tegorocznych Dni 
Gminy.

Zaproszenie
Stowarzyszenie ROKTAR zapra-

sza wszystkie rodziny osób niepeł-
nosprawnych na PIKNIK, w pią-
tek, 22 czerwca od godz. 17.00 do 
21.00, jaki organizujemy w Ośrod-
ku Bos Kompleks w Baranowie 
przy ul. Białej 2. W programie za-
bawy integracyjne, grill, okazja dla 
wszystkich, by porozmawiać.

~Kazimierz Szulc

W dniu 26 maja, z okazji Dni Gminy Tar-
nowo Podgórne zostały rozegrane zawo-
dy wędkarskie na stawach w Baranowie. 

W zawodach gościnnie uczestniczyli wędkarze z Koła 
PZW Bardo. Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja Indywidualna – Seniorzy: 
1. Lima Piotr, 3.050
2. Pazgrat Marek, 2.240 
3. Nowakowski Roman, 1.990 
4. Gąsiorek Piotr, 1.605
5. Goroński Wojciech, 1.460 
Ryby do wagi zgłosiło 32 wędkarzy na 45 startu-

jących.
Klasyfikacja Indywidualna – Juniorzy: 
1. Fechner Tymoteusz, 840
2. Kasprzak Łukasz, 540
3. Sitkowiak Sławomir, 240
4. Rogowski Adrian, 40 
Startowało 4 juniorów i wszyscy złowili ryby.
Puchary za największą rybę zawodów zdobyli:
•	 puchar ufundowany przez koło Bardo: Roman No-

wakowski (315)

Wiadomości wędkarskie •	 puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy: Michał Wieru-
szewski (270)

Po odczytaniu wyników i wrę-
czeniu pucharów zawody zakoń-
czyliśmy przy grillu i grochówce.

Zarząd koła zawiadamia swo-
ich członków, że zawody wędkar-
skie o puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne zostaną rozegrane 29 
lipca. Zmiana spowodowana jest 
innymi licznymi nakładającymi 
się imprezami. Najbliższe zawody, 
w których uczestniczyć będą przed-
stawiciele tarnowskiego koła, to:
•	 22-24 czerwca: spływ na Ny-

sie Kłodzkiej (Dni Barda),

•	 23 czerwca: zawody z okazji 
60-lecia koła Jeżyce,
•	 1 lipca: zawody karpiowe 

(koło Pobiedziska),
•	 15 lipca: zawody o Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu 
Poznańskiego (koło Dopiewo)
•	 4 sierpnia – zawody dla 

przedstawicieli kół Rejonu Po-
wiatu Poznańskiego

Przypominamy, że od 1 lipca do 
31 sierpnia Sekretariat koła bę-
dzie nieczynny. Informacje pod nr 
tel. 508 507 980 lub 517 586 261 
lub na stronie internetowej  
www.pzw.pl .

~ Marek Perz  Prezes Koła 
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KULTURALNY CZERWIEC/LIPIEC
15.06 godz. 18
Dom Kultury Przeźmierowo

Kino Studyjne zaprasza:
„Pewien Dżentelmen”

16.06 godz. 14    Murowana Goślina Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne

17.06 godz. 10     Dom Kultury  Przeźmierowo Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

17.06
Przeźmierowo

Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i „Modraków” 
w Festynie Antoniańskim

18.06 godz. 17     Dom Kultury Przeźmierowo Podsumowanie sezonu kół i zespołów artystycznych GOK „SEZAM”

20.06 godz. 17     Tarnowo Podgórne Podsumowanie sezonu kół i zespołów artystycznych GOK „SEZAM”

21.06 godz. 17      Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Koncert Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym

22.06. godz. 18
Dom Kultury Przeźmierowo

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”

22.06                   Poznań Występ „Modraków” podczas festynu w Zespole Szkół nr 1

22.06 – 2.07
Hiszpania

Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
w „International Folklore Festival”

23.06
Jankowice

Występy artystycznei zespołów „Modraki” oraz  „Mażoretki” 
na „Imieninach Jankowic”

28.06 – 2.07
Włochy

Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
w „Roma Music Festival”

29.06 godz. 18
Kościół w Lusowie

Uroczysty koncert – podziękowanie za 35 lat obecności w lusowskiej 
parafii ks. kanonika Ignacego Karge

29.07 – 9.07
Borne Sulinowo

Wyjazdowe warsztaty artystyczne
Teatru Tańca „Sortownia”

30.06 – 8.07
Zawoja

Wyjazdowe warsztaty artystyczne
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”

1.07 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 77
z udziałem Zespołu Folklorystycznego „Ejszyszczanie” (Litwa)

Ciekawostki ze świata książki

Imprezy z książką w tle to Targi Książek, które od-
bywają się na całym świecie i wbrew malkonten-
tom zainteresowanie nimi z roku na rok wzrasta.

W maju odbyły się III Warszawskie Targi Książki. 
Targi i hasło tych targów „Jeszcze książka nie zgi-
nęła” wzbudziły zainteresowanie aż 40 tys. osób, 
o 12% więcej niż w roku ubiegłym – to bardzo do-
bry wynik.

Swoje książki prezentowało 500 wystawców 
z Polski i z 19 krajów, w tym z Belgii, Chin, Francji, 
Czech, Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec i Szwecji.

Targi to nie tylko wystawy książek i możliwość 
kupienia po promocyjnych cenach ciekawych ty-
tułów, ale przede wszystkim możliwość spotkania 
z autorami, nie tylko polskimi. A gościło ich w tym 
roku ponad 440. To również ciekawe projekty i pro-
gramy, jak np. adresowany do młodych czytelników 
program „Ja lubię czytać”.

Zarażenie młodego czytelnika pozytywną pasją 
czytania należy oczywiście do rodziców, bo to oni 
wybierają miejsca, do których chcą zabrać swoje 
dzieci i wzbudzać w nich zainteresowania.

Targi odbywają się na całym świecie. W kwietniu 
Londyn był organizatorem Międzynarodowych Tar-

gów Książki. Gościło tam 1,5 tys. 
wystawców z 57 krajów, w tym 
z Polski. Na rynku angielskim uka-
żą się w tym roku dobrze znane 
polskim czytelnikom tytuły: „Bia-
ła gorączka” Jacka Hugo-Bade-
ra, „Nielegalne związki” Grażyny 
Plebanek czy „Kapuściński non-
-fiction” Artura Domosławskiego. 
Polskie tytuły znajdują czytelni-
ków na całym świecie i wzbudzają 
duże zainteresowanie.

W Bolonii odbyły się Między-
narodowe Targi Książki Dzie-
cięcej, w Pradze 18. Międzyna-
rodowe Targi Książki i Festiwal 
Literatury, którego tematem prze-
wodnim była polska szkoła repor-
tażu.

Wilno, Moskwa, Pekin Frank-
furt – to następne miejsca na 
mapie, gdzie istnieje możliwość 
spotkań z wysoką kulturą, czyli 
książką. Targi książki to również 
prezentacje nowych technologii, 
nowych propozycji dotarcia do jak 
największego grona odbiorców.

Książki prezentowane na tar-
gach, tak w Polsce jak i na świe-
cie, oczywiście są dostępne, 
w dużym wyborze, w naszych 
placówkach. A katalog on-line 
ułatwia zapoznanie się z propozy-
cjami. Więcej na stronie www.bi-
bliotekatp.pl. 

~I.B.

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

UWAGA! Z powodu zmiany 
adresu i przeniesienia dzia-
łalności Biblioteki Publicz-
nej na ul. Ogrodową 2a w 
Tarnowie Podgórnym, Bi-
blioteka w czerwcu będzie 
nieczynna.
Informacja o dokładnym ter-
minie uruchomienia wypo-
życzalni ukaże się na stronie
internetowej Biblioteki. 
Przez cały czas można ko-
rzystać z naszych filii w 
Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie.
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Stowarzyszenie Bractwo Ry-
cerskie Chorągiew Tarnow-
ska i  Polonia Maior Occi-

dentalis zapraszają mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne jak 
również osoby przyjezdne na Tur-
niej Rycerski z okazji koronacji 
Króla Przemysła II.

W programie Turnieju oprócz 
walk wszelakiego rodzaju będzie 
możliwość spróbowania swoich 
sił w konkursie łuczniczym. Bę-
dzie można przymierzyć opance-
rzenie i wziąć do reki miecz lub 
inne żelazo. Pozwolimy zajrzeć do 
obozu. Na turniej zjadą też kupcy 
z towarem bogatym, zarówno bo-
jowym jak i zwyczajnym.

Atrakcji nie zabraknie! Zapra-
szamy 23 i 24 czerwca do Luso-
wa!

~Przemysł z Poznania  
Pączkiem zwany Namiestnik  

Chorągwi Tarnowskiej

„W filmie premiera oznacza, że 
wszystko jest skończone, możesz 
już tylko usiąść w fotelu i patrzeć. 
A w teatrze to dopiero początek.”

Na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne działa kilka grup te-
atralnych, nie licząc zespołów 
dziecięcych działających w ra-
mach „Teatru w każdej wiosce”. 
Spotykają się na próbach, bio-
rą udział w warsztatach, konkur-
sach. Inicjatywy podejmowane 
przez ich opiekunów mają rozbu-
dzić w dzieciach i młodzieży za-
miłowanie do grania, podejmo-
wania trudnych ról, przeniesienia 
widza w zupełnie inny świat.

Wszystkie grupy teatralne za-
prezentują się podczas Forum 
Teatrów Dziecięcych i Młodzie-
żowych, które odbędzie się 17 
czerwca o godzinie 10 w Domu 
Kultury w Przeźmierowie.

Wstęp wolny, zapraszamy!
~Zuzanna Kupsik

Co mają wspólnego „Luso-
wiacy” i „Ejszyszczanie”? 
Zespoły Pieśni i Tańca, do 

których należą całe rodziny. I to, 
że zespół z Ejszyszek odwiedzi 
wkrótce… Lusowo. A to z okazji 
77 już koncertu z cyklu „Lusow-
skie Poranki Muzyczne”. 

Zespół Pieśni i Tańca „Ejszysz-
czanie” powstał w 1989 roku na fali 
odrodzenia narodowego Polaków 
na Wileńszczyźnie. Przez grupę 
przewinęło się kilkuset mieszkań-
ców. W jej repertuarze dominuje 
polski folklor ludowy w artystycz-
nym opracowaniu, m. in. zestawio-
ne w suity pieśni różnych regionów 
oraz tańce narodowe.

„Ejszyszczanie” wielokrotnie 
reprezentowali swój dorobek ar-
tystyczny we wszystkich zakąt-
kach Wilńszczyzny, na Białorusi, 
Łotwie, w Rosji i Austrii. Z po-

wodzeniem występowali na sce-
nach Polski: w Gdańsku, War-
szawie, Krakowie, Bydgoszczy, 
Łomży, Poznaniu, Lidzbarku 
Warmińskim, Mrągowie i Kosza-
linie. W 1998 roku zespół otrzy-
mał od Ministra Kultury odznakę 
„Zaslużony dla Kultury Polskiej”.

Występ „Ejszyszczan” to już 
druga w tegorocznym cyklu „Lu-
sowskie Poranki Muzyczne” oka-
zja, by posłuchać na żywo zespo-
łu z zaprzyjaźnionej litewskiej 
gminy. Przypomnijmy, że 27 maja 
w lusowskim kościele wystąpi-
ła Orkiestra Dęta Szkoły Sztuk 
Pięknych im. Stanisława Mo-
niuszki z Solecznik. 

W pięknej scenerii Kościoła św. 
Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apo-
stoła  „Ejszyszczanie” wystąpią  
1 lipca o godz. 11.45. Zapraszamy!

~Jarek Krawczyk

Zespoły GOK „SEZAM” latem nie tylko wyjeżdżają na warsztaty 
artystyczne i odległe występy. W najbliższym czasie będzie kilka 
okazji, by zobaczyć je na żywo również na terenie Gminy.

Podczas „Festynu Antoniańskiego”, który odbędzie się w Przeźmie-
rowie 17 czerwca wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarno-
wo Podgórne oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”. Drugi z 
zespołów uświetni także „Imieniny Jankowic”. Podczas imprezy plano-
wanej na 23 czerwca wystąpią także „Mażoretki”. ~JK

Turniej Rycerski

Z teatrem  
za pan brat

Polski folklor z Litwy  
w Lusowie

Nasze zespoły w 
Przeźmierowie i Jankowicach

 gok
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Zbliżają się wakacje, a to nie 
tylko czas wypoczynku, 
lecz także intensywniejsze-

go niż zwykle rozwijania swoich 
pasji. Zespoły artystyczne GOK 
„SEZAM” na pewno nie będą 
próżnować – wybierają się na wy-
jazdowe warsztaty oraz ważne 
występy.

Teatr Tańca „Sortownia”, który 
niedawno zaprezentował spektakl 
„Antyrama” na „Festiwalu Tańca 
Kielce”, będzie przygotowywać 
kolejne dzieło podczas warsz-
tatów artystycznych w Bornem 
Sulinowie (29.06-9.07). Dzień 
później Dziecięcy Zespół Pie-

To zawsze jedno z ważniej-
szych wydarzeń w roku. 
I to nie tylko dla uczestni-

ków kół i zespołów działających 
w GOK „SEZAM”, lecz także dla 
ich rodzin i instruktorów. Po dzie-
sięciu miesiącach ciężkiej pracy 
przychodzi czas na prezentację 
jej efektów. W tym roku odbędzie 
się ona 18 czerwca o 17 w Domu 
Kultury w Przeźmierowie i 20 
czerwca o tej samej porze w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

W Przeźmierowie wystąpią 
„Modraki”, a także uczniowie 
Krzysztofa Zaremby. Prace pla-
styczne pokażą członkowie kół 
prowadzonych przez Annę Mar-
cinowską Lenartowicz i Zuzannę 
Lenartowicz. A pysznymi wypie-
kami poczęstują zebranych pod-
opieczne Katarzyny Marchlew-
skiej z Koła Kulinarnego.

Dwa dni później w Tarnowie 
Podgórnym również sporo atrak-
cji. Wystąpią Mażoretki, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta, ucznio-
wie Krzysztofa Zaremby, Anny 
Paluszkiewicz i Przemysława Ko-
smowskiego. Oprócz występów 
muzycznych i tanecznych coś dla 
oka – wystawa prac kół plastycz-
nych Justyny Just Przybylskiej.   
Serdecznie zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Trwają zapisy na jednodnio-
we wycieczki dla dzieci 
szkolnych. „Pojazdy za-

bytkowe – powozy, automobile, 
wozy strażackie i parowozy” – to 
ich tegoroczny motyw przewod-
ni. Każdy z czterech wyjazdów 
zakończy się kąpielą w basenie, 
a w programie można znaleźć 
także rejs statkiem, przejażdżkę 
bryczką czy pobyt w gospodar-
stwach agroturystycznych.

Wycieczki odbędą się w wa-
kacyjne wtorki: 17, 24 i 31 lipca 
oraz 7 sierpnia, wszystkie w go-
dzinach 10 – 19. Uczestnicy wy-
jazdów będą mieć zapewnio-
ną fachową opiekę oraz obiad. 
Udział w wycieczkach jest od-
płatny, a koszt każdej z nich to 
30 zł.

Zapisywać swoje dzieci moż-
na w siedzibie GOK „SEZAM” 
(Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 96 od godz. 8 do 15) oraz 
w Domu Kultury w Przeźmiero-
wie (ul. Ogrodowa 13, od godz. 
10 do 17). Choć zakończenie za-
pisów dopiero 10 lipca warto się 
pośpieszyć – liczba miejsc na 
każdą z wycieczek jest ograni-
czona.

~ Jarek Krawczyk

PROGRAM:

WYCIECZKA I – 17.07
-  zwiedzanie powozowni w Ro-

galinie
- rejs statkiem „Anna Maria”
- obiad
-  pobyt na Termach Maltań-

skich

WYCIECZKA II – 24.07
-  powozy i przejażdżki bryczką 

na stadninie koni w Racocie
- automobile w Gostyniu
- obiad
-  pobyt na krytej pływalni 

w Gostyniu

WYCIECZKA III – 31.07
-  zwiedzanie Muzeum Pożar-

nictwa w Rakoniewicach
-  pobyt w „Starej Chacie u Ko-

wola”
- obiad
- pobyt na basenie w Kościanie

WYCIECZKA IV – 7.09
-  zwiedzanie Parowozowni 

w Wolsztynie
-  pobyt w Ośrodku Agrotury-

stycznym „Amazonka” w Ma-
riankowie

-  pobyt na pływalni w Wolszty-
nie

Artystyczne podróże zespołów GOK „SEZAM”
śni i Tańca „Modraki” wybie-
rze się na warsztaty artystyczne 
do Zawoi. Powróci z nich 8 lip-
ca, a efekty wyjazdowej pracy 
przedstawi m. in. podczas presti-
żowego występu na „Internatio-
nal Country – Wandering Festival 
Szeged” na Węgrzech na przeło-
mie lipca i sierpnia. Także „Luso-
wiacy” przedstawią nasz folklor 
poza granicami kraju. Między 22 
czerwca a 2 lipca wezmą udział 
w „International Foklore Festi-
val” w Hiszpanii. Z kolei w Rzy-
mie reprezentować naszą Gminę 
będzie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta pod kierownictwem Pawła 

Joksa. Nasi młodzi muzycy za-
grają podczas „Roma Music Fe-
stival” (28.06 – 2.07). W góry wy-
biorą się członkowie Koła Śpiewu 
im. Feliksa Nowowiejskiego. Ich 
warsztaty artystyczne w Wiśle po-
trwają od 2 do 9 lipca. Natomiast 
dzieci z projektu „Teatr w Każdej 
Wiosce” oraz Mażoretki pojadą 
nad morze. Młodzi aktorzy warsz-
taty artystyczne spędzą w Świno-
ujściu (1-11 lipca), a tancerki – 
w Dziwnówku (2-12 lipca). Co 
z tych wojaży wyniknie? Prze-
konamy się niebawem, w nowym 
sezonie artystycznym.

~Jarek Krawczyk

Czas podsumować 
sezon

Pojazdy zabytkowe  
i moc letnich atrakcji!
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W celu przeprowadzenia prawidło-
wej utylizacji odpadów niebez-
piecznych, do których zaliczmy 

opakowania po nawozach i środkach ochro-
ny roślin, Wydział Infrastruktury Kubaturo-
wej  i Ochrony Środowiska przeprowadza 
nieodpłatną zbiórkę w/w odpadów w po-
szczególnych sołectwach wg zamieszczone-
go poniżej harmonogramu odbioru:

26 czerwca 2012
	Koroszczyn od 9.00 do 9.30 – przy 

świetlicy wiejskiej
	Góra od 9.45 do 10.15 – przy świe-

tlicy wiejskiej
	Tarnowo Podgórne od 10.30 do 

11.00 – parking ul. Szkolna przy pawi-
lonie handlowym
	Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. 

Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej

	Ceradz Kościelny od 12.00 do 
12.30 – przy świetlicy wiejskiej
	Jankowice od 12.45 do 13.15 – 

przy świetlicy wiejskiej
	Lusówko od 13.30 do 14.00 – 

wjazd do pałacu
	Lusowo od 14.15 do 14.45 – par-

king przy kościele
27 czerwca 2012
	Sierosław od 9.00 do 9.30 – przy 

domu sołtysa
	Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – 

przy świetlicy wiejskiej
	Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy 

świetlicy wiejskiej
	Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 –

teren przy Pasażu (stare targowisko) 
	Sady od 12.00 do 12.30 – przy 

świetlicy wiejskiej

	Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy 
świetlicy wiejskiej
	Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. 

Szamotulska wjazd na teren Akademii 
Rolniczej
	Chyby od 14.15 do 14.45 – przy 

świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilo-
ści (powyżej 50 kg) przedmiotowych 
odpadów, prosimy o zgłoszenie tego 
faktu bezpośrednio do Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard 
Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. 
kom. 605 108 099 w celu odbioru bez-
pośrednio z posesji.

~ Marek Ratajczak 
Inspektor d/s ochrony środowiska

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z później-
szymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne: 
na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Baranowo,  ul. Graniczna 61, obręb Baranowo, arkusz mapy 14, działka 

nr 222/68 (Bp), pow. 1200 m2, KW PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
•	 opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana, zlokalizowana jest przy ul. Granicznej o nawierzchni utwardzonej 

kostką betonową,
•	 przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla działki 222/68 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr WZPGN/7331/198/09 z dnia 18.12.2009r. na działce 222/68 można wy-
budować budynek handlowo - biurowy z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 
•	 cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 376.000,00 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy zł
•	 wadium w wysokości 18.800,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy osiemset zł,
•	 postąpienie minimalne 3.760,00 zł.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 16 lipca 2012r. (poniedziałek) o godz. 9oo - w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 9 lipca 2012r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Po-
znań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
•	 za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. 
•	 dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w prze-

targu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.  
•	 wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 

który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
•	 wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetar-

gu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywny.   
Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31 maja 2012r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 

61-89-59-261.                                                                           
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka
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WZP.6721.15.2011                                               

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności go-
spodarczej w Swadzimiu – rejon węzła komunikacyjnego – dla dzia-
łek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część B

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o 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) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Swadzimiu – rejon węzła komunikacyjnego – dla 
działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część B wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 29.06.2012 r. do 19.07.2012 r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 16.07.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz. 14:00.

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 
02.08.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.1.2012                                               
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – dla działek nr 385/116, 
385/117 oraz dla działki nr 391/16

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o 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) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – dla działek nr 385/116, 
385/117 oraz dla działki nr 391/16 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 25.06.2012 r. do 16.07.2012 r., ul. Poznań-
ska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 02.07.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz. 14:00.

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 
30.07.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

  Tarnowo Podgórne, dnia 12 czerwca 2012r. 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-

darce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00106066/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  Działka nr 888 i działka nr 890

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia działek:  888 – 5,8500 ha (klasa IVa, IVb)
                                     890 -  6,0500 ha (klasa IVa, V, IVb)
Łączna powierzchnia dzierżawy 11,90 ha

Okres dzierżawy 5 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, niezabudowane, na cele rolne.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXII/134/2011 Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 21 czerwca 2011r. powyższe działki znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem RP- tereny rolnicze i przestrzeni produkcyjnej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawy rolne

CZYNSZ DZIERŻAWNY Łączna wartość wywoławczego czynszu dzierżawnego 29750 zł za okres 5 lat 

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

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

INFORMACJE
DODATKOWE

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi z dniem 1.09.2012, Gmina zastrzega jednak, że nie wcześniej niż po wyda-
niu niniejszego gruntu przez obecnego dzierżawcę.

Wykaz wywieszono od dnia 12 czerwca do dnia 3 lipca 2012 roku.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z 
późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne: 

I. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Swadzim  ul. Poznańska 36/2; obręb Swadzim, arkusz mapy 1, 
działka 21/14 (B) o pow. 1935 m2 KW PO1P/00273619/0 - właściciel 
Gmina Tarnowo Podgórne
•	 powierzchnia użytkowa lokalu: 19,20 m2
•	 udział w gruncie i częściach wspólnych 192/3542
•	 opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 położny przy w Swa-

dzimiu ul. Poznańskiej 36 zlokalizowany jest parterze w budynku 
czterolokalowym, składa się z: kuchni, łazienki , pokoju.
•	 przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla 

działki 21/14 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwier-
dzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XII/134/2011 z 
dnia 21 czerwca 2011r. w/wym. działka znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem -  G –  teren pozostałych działalności gospodar-
czych. Przed przystąpieniem do prac remontowych przy elewacjach 
zewnętrznych należy uzyskać opinię konserwatora zabytków.
•	 cena wywoławcza (zwolnione z VAT ) 18.635,00 zł (osiemna-

ście tysięcy sześćset trzydzieści pięć zł) 
•	 wadium w wysokości 1.863,50 zł (jeden tysiąc osiemset sześć-

dziesiąt trzy 50/100 zł),
•	 postąpienie minimalne 187,00 zł,
Lokal można oglądać w dniu 29 czerwca 2012r. w godzinach 9oo 

10oo (piątek).
II. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-

górne, Przeźmierowo,  ul. Brzozowa, obręb Przeźmierowo, arkusz 
mapy 11, działki nr: 1118/2 (RVI), 1118/9 (RVI) o pow. łącznej 835 
m2, KW PO1P/00099481/9 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
•	 opis nieruchomości działki nr: 1118/2, 1118/9 są niezabudowa-

ne, niezagospodarowane, dojazd drogą utwardzoną – pozbruk.
•	 przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla 

działek 1118/2, 1118/9 nie ma obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu została wy-
dana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2010r. Nr 
WZPGN.7331-89/10 zgodnie, z którą na w/wym. działkach można 
wybudować budynek mieszkalny jednorodzinnej.
•	 cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 250.500,00 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy pięćset zł), 
•	 wadium w wysokości 12.525,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset 

dwadzieścia pięć zł),
•	 postąpienie minimalne 2.505,00 zł.
III. na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Tarnowo 

Podgórne, Tarnowo Podgórne, ul. 27 Grudnia, 
1) obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, działki nr: 1378/11 

(RIVa) pow. 826 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7, 

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

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

- postąpienie minimalne 1.818,00 zł.
2) obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, działki nr: 1378/3 

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

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

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

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

wane, nieogrodzone, posiadają kształt zbliżony do prostokąta, bez-
pośrednio sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
nowo wybudowanego przedszkola.
•	 przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania prze-

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

……………………………………………………………………

Przetargi na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 9 lipca 
2012r. (poniedziałek) od godz. 9oo tj. Swadzim ul. Poznańska 36/2 
godz. 9oo, Przeźmierowo ul. Brzozowa godz. 93o, Tarnowo Podgór-
ne godz. 10oo - w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. 

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

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać pod-
mioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wyso-
kości, nie później niż do dnia 3 lipca 2012r. (wtorek), na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. 
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
•	 za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 

na wskazany rachunek bankowy. 
•	 dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto 

wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w 
przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, któ-
rej wpłata dotyczy.  
•	 wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 

poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
•	 wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone 

niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończe-
nia przetargu wynikiem negatywny.   

Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 kwietnia 2012r. 
Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami upłynął w dniu 28 lutego 2012r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie 
internetowej: www.podgik.poznan.pl/

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka



 czerwiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      25

 ogłoszenia
 Tarnowo Podgórne, dnia 12 czerwca 2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust .1 i § 13 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 107, poz. 2108 z późn. zm.)  Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na najem nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

PO1P/00099481/9  prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w 
Poznaniu

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka nr 198

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Leśna 62

POWIERZCHNIA UŻYT-
KOWA

Do najmu przeznaczona jest część budynku o łącznej powierzchni  360,29 m² 
w tym:
- parter o pow. 284,70 m2 z wyłączeniem klatki schodowej
- część piętra o pow. 62,20 m2

- część piwnicy o pow. 13,39 m²  wraz z gruntem pod budynkiem o pow. 335 m2

okres NAJMU 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek po byłym przedszkolu wymagający poniesienia nakładów inwestycyj-
nym w celu zmiany sposobu użytkowania.

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Obiekt po byłym przedszkolu proponowany do zmiany funkcji na cele usług 
medycznych z przeznaczeniem do wynajęcia alternatywnie: dla podmiotów 
świadczących usługi zakresu ochrony zdrowia mające   podpisany na cały rok 
2012 kontrakt z NFZ w zakresie lekarza rodzinnego albo podmiotu, który złoży 
oświadczenie, że jako Najemca przedmiotowego obiektu zapewni w nim funk-
cjonowanie lekarza rodzinnego przez cały okres trwania umowy najmu. 

TERMIN ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

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

CZYNSZ NAJMU

Wywoławcza stawka łącznego miesięcznego czynszu dzierżawnego 4620,22 
zł + aktualna stawka  podatku od towarów i usług VAT.  Czynsz do czasu 
rozpoczęcia działalności będzie  rozliczany  w poniesionych nakładach. Ewen-
tualne pozostałe poniesione nakłady zostaną rozliczone na warunkach okre-
ślonych odrębną umową.

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie uiszczać 
podatek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

II Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 18 lipca 2012r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 100 
Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 800 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 lipca 2012 r. (środa) na 
konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, względnie wa-
dium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym tyl-
ko on uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający 
może odstąpić od przetargu. Pierwszy przetarg przeprowadzono 11 maja 2012 r. Projekt umowy naj-
mu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne pok. 12

Bliższych informacji dotyczących działki objętej ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-251.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.3.2012                                               
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
terenów działalności gospodarczej w 
Swadzimiu 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (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 społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Swa-
dzimiu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 
29.06.2012 r. do 19.07.2012 r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzę-
du, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 
09.07.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o 
godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pla-
nowaniu 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 nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postę-
powaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej spra-
wie.

Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
02.08.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, 

że w dniu 12 czerwca 2012 r. wywiesił w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
•	 Tarnowo Podgórne – lokal użytkowy o 

powierzchni 37,12 m2, lokal użytkowy o po-
wierzchni 104,32 m2, lokal użytkowy o po-
wierzchni 261,02 m2 

•	 Przeźmierowo – działka o nr geod 1259/5 
o powierzchni 170 m2, 
•	 Lusowo –  działka o nr geod. 527 o po-

wierzchni 625 m2, działka o nr 756/3 o po-
wierzchni 20 m2,  powierzchnia 77 m2 z dział-
ki o nr geod. 758
•	 Swadzim – powierzchnia 16 m2 z działki 

o nr geod. 50/34
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomo-

ściach można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – pok. nr 11 tel. 61 89-59-208.

Wójt Gminy  mgr Tadeusz Czajka
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 edukacja

Przedostatni tydzień maja przedszkolaki 
z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmie-
rowie spędziły bardzo pracowicie. W czasie 

21 - 24 maja swoje programy artystyczne z okazji 
Dnia Mamy i Taty prezentowały wszystkie dzieci 
z poszczególnych grup. Recytacje wierszyków, tań-
ce i podskoki oraz śpiew były nieodłącznym elemen-
tem każdego występu. Rodzice z dumą oraz wielką 
przyjemnością oglądali swoje pociechy na scenie, 
a niektórym nawet łezka zakręciła się w oku. Po wrę-
czeniu własnoręcznie wykonanych przez dzieci upo-
minków dla mam i tatusiów, goście zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek.

Kilka dni później na przedszkolaków również cze-
kała „artystyczna” niespodzianka. Nasza aula zosta-
ła zamieniona w sekrecie w bajkową komnatę zam-
kową. Gdy z okazji Dnia Dziecka maluchy przybyły 
na przedstawienie, ich zdziwieniu i podekscytowa-
niu nie było końca. Ze sceny przywitał je król oraz 
królowa. Damy dworu, wróżki oraz rycerz przenieśli 
wszystkich widzów w baśniowy świat Śpiącej Kró-
lewny. Dopiero w trakcie spektaklu dzieci odkryły, 
iż aktorami są ich rodzice! Pod opieką Ewy Łuczak 
stworzyli kreacje postaci niczym zawodowi artyści. 
Przedszkolaki były pod wielkim urokiem wystę-
pu, czego wynikiem były końcowe gromkie brawa. 
W podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie 

Przedszkole Leśne Skrzaty w Przeźmierowie

Dzieci dla rodziców, rodzice dla dzieci

całego przedsięwzięcia – niespo-
dzianki, dzieci obdarowały rodzi-
ców symbolicznymi różyczka-
mi, buziakami oraz uśmiechami. 
Emocje naszych milusińskich się-
gnęły zenitu, kiedy otrzymały ko-
lorowe upominki przygotowane 
dla nich z okazji ich święta.

Za niezwykłe zaangażowanie 
rodziców, ich wysiłek oraz po-
święcenie dyrekcja i grono peda-
gogiczne chciałoby jeszcze raz 
serdecznie podziękować.

~Agata Talaga

W czwartek 17 maja 
w Szkole Podstawo-
wej w Lusówku odbył 

się XI Gminny Konkurs Przyrod-
niczy dla uczniów klas szóstych. 
Czteroosobowe zespoły reprezen-
tujące szkoły podstawowe naszej 
Gminy przybyły wraz z opiekun-
kami. Uczestnicy mieli do rozwią-
zania 10 zadań, z którymi bardzo 
dobrze sobie poradzili.

Pierwsze miejsce wywalczył 
zespół reprezentujący SP w Lu-
sowie, drugie SP w Lusówku, 
a trzecie SP w Tarnowie Podgór-
nym. Uczniowie otrzymali dyplo-
my, książki oraz upominki rekla-
mujące naszą Gminę. Konkurs 
przebiegał w miłej atmosferze, 
a uczniowie mieli okazję spraw-
dzić swoją wiedzę. 

 ~Marietta Kilanowska

SP Lusówko 

Gminny Konkurs Przyrodniczy

Ola Marcinkow-
ska, Dominika 
Rebelka, Adrian 
Ciborski i Rafał 
Królak.
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WZP. 6721.11.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranoiwe – zachodnia strona ulicy Sza-
motulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXI/379/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – zachodnia strona ulicy Szamotulskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 06 lipca 2012 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

 edukacja

14 maja wyruszyliśmy na 
długo oczekiwaną wy-
cieczkę. Celem wypra-

wy był Gniew i Malbork, miasta, 
które słyną ze starych zamków 
krzyżackich. Po drodze mieliśmy 
zaplanowane zwiedzanie katedry 
w Pelplinie. Obejrzeliśmy pięk-
nie zachowane sufity i ogromny 
ołtarz. Przewodnik opowiedział 
ciekawą historię, związaną  z jed-
nym z obrazów, znajdujących się 
w katedrze.  

Droga z Tarnowa Podgórnego 
do Gniewu była bardzo długa, ale 
kiedy zobaczyliśmy w dali zamek 
gniewski, bardzo się ucieszyliśmy. 
Pobyt rozpoczęliśmy od warsz-

Dzień Dziecka uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie 

Podgórnym spędzili bardzo ak-
tywnie. Zorganizowano bowiem 
Dzień Sportu. Co prawda deszcz 
uniemożliwił przeprowadzenie 
zawodów lekkoatletycznych, jed-
nak konkurencje odbywające się 
na terenie szkoły były tak różno-
rodne i ciekawe, że nikt nie przej-
mował się pogodą.

Klasy 0-3 próbowały swoich sił 
m.in. w skokach przez skakankę, 
toczeniu piłki tenisowej do strefy 
czy marszu z poduszką na głowie. 
A dzieci z klas 4-6 rzucały rzut-

SP Tarnowo Podgórne

Wycieczka do Gniewu i Malborka

SP Tarnowo Podgórne

Dzień Dziecka – dniem sportu

Największą atrakcją było nocne 
zwiedzanie zamku z pochodniami 
i spotkanie z duchami. Wszyscy  
długo będziemy pamiętali ten wie-
czór.

Następnego dnia po śniadaniu 
pojechaliśmy do Malborka. Tam 
zwiedzaliśmy ogromny, średnio-
wieczny zamek, który zamieszki-
wali w dawnych czasach Krzyża-
cy. Przewodnik bardzo ciekawie 
opowiadał o życiu w dawnych 
czasach. Oglądaliśmy broń, zbro-
je rycerskie, wyposażenie komnat 
braci zakonnych.

Niestety to były ostatnie atrakcje 
wycieczki. Po obiedzie udaliśmy 
się w drogę powrotną do domu. 
Wycieczka była bardzo udana i dłu-
go ją będziemy pamiętać.

~ Uczniowie klasy IVb i IVc

tatów – to była „żywa” lekcja hi-
storii. Po obiedzie udaliśmy się na 
krótki spacer. Potem było ognisko 
i smażenie kiełbasek oraz krótkie, 
przygotowane przez nas występy. 

kami do tarczy, piłką lekarską do 
strefy oraz strzelały do bramki ki-
jem do unihokeja. 

Za każdą dyscyplinę uczniowie 
otrzymywali punkty. Po sumowa-
niu wszystkich wyników, również 
z konkurencji drużynowych (sto-
noga, pod mankietem, zwiąż-roz-
wiąż), wyłoniono zwycięzców, któ-
rzy nagrodzeni zostali pucharami.

Z klas pierwszych najlepsza 
okazała się klasa 1c, z drugich 
2c, z trzecich 3a, z czwartych 4c, 
z piątych 5c, z szóstych 6c, nato-
miast w zerówce 0a.

Po wzmożonym wysiłku fizycz-
nym uczniowie mogli odpocząć 
przy wspólnym grillu.

Za ten niezapomniany dzień 
serdecznie dziękujemy organiza-
torom: Joannie Kapłon, Romie 
Szymaniak, Maroli Walusz oraz  
Michałowi Kwiatkowskiemu.

~na
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SP Lusowo

Zaprezentowaliśmy strój ludowy!

Gimnazjum Baranowo

20 lat wspólnych doświadczeń

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. gen. J. 
Dowbora Muśnickiego 

w Lusowie wzięli udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Zaprezentuj strój ludowy 
twojego regionu”, organizowa-
nym przez Szkołę Podstawową 
nr 31 w Katowicach. Konkurs 
spotkał się z dużym zaintereso-
waniem. Wzięło w nim udział 49 
placówek z całego kraju. 

Nasza uczennica Martyna 
Chojnacka z klasy 4A uzyskała 
drugie miejsce w kategorii klas 

W dniach 7-11.05.2012r. 
grupa 14 uczniów klas 
drugich Gimnazjum im. 

Polskich Noblistów w Baranowie 
wzięła udział w wymianie ze szkołą 
Albertus Magnus Realschule w Hil-
desheim w Niemczech. Wymiana ta 
ma już długą tradycję - odbyła się po 
raz dwudziesty, zatem nasz wyjazd 
był wyjazdem jubileuszowym. Był 
to jeden z powodów, dla którego za-
proszono nas na spotkanie z burmi-
strzem miasta Hildesheim.

Jako uczestnicy wyjazdu gościli-
śmy u niemieckich rodzin. Przyję-
to nas bardzo serdecznie i zapropo-
nowano ciekawy program pobytu. 
Wraz ze swymi niemieckimi przy-

jaciółmi zrealizowaliśmy 2 pro-
jekty: inscenizację teatralną oraz 
konstruowanie modeli rakiet, które 
później odpalono. Zwiedzaliśmy 
też starą kopalnię metali szlachet-
nych i użytkowych, muzeum bro-
ni średniowiecznej, miasto Goslar, 

a także wzięliśmy udział w spływie 
kajakowym. 

Pogoda była wspaniała, nastro-
je również. Mimo początkowych 
barier językowych udało nam się 
nawiązać kontakty i serdeczne 
przyjaźnie. Długo wspominać bę-
dziemy wspólnie spędzone chwile.

Jesienią koledzy z Niemiec przy-
jadą do Baranowa z rewizytą, pod-
czas której postaramy się zaprezen-
tować naszą szkołę i Gminę z jak 
najlepszej strony. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do funda-
cji Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży w Warszawie oraz Gmi-
ny Tarnowo Podgórne za wsparcie 
finansowe. Dziękujemy również na-
szym nauczycielkom Justynie No-
wak i Paulinie Olesińskiej za zorga-
nizowanie wymiany i opiekę.

~Zuzanna Bera i Julia May 

SP Ceradz Kościelny

Gminny turniej  TUWIMIADA 2012

Coraz więcej pierwszaków z naszej Gminy 
może pochwalić się wspaniałą znajomością 
wierszy Juliana Tuwima. Przekonaliśmy się o 

tym całkiem niedawno, podczas „Tuwimiady 2012”- 
turnieju klas pierwszych, który odbył się 17 maja w 
Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. 

Chęć udziału w zabawie zgłosiło dwanaście klas I 
z terenu naszej Gminy. Czteroosobowe reprezenta-
cje uczestniczyły w różnych konkurencjach. Liczyła 
się w nich nie tylko wiedza i umiejętności, ale rów-
nież los szczęścia. Dzieci zbierały punkty dla swo-

ich drużyn podczas zadań indy-
widualnych, grupowych oraz gry 
planszowej, która była motywem 
przewodnim całej zabawy. Emo-
cje towarzyszyły każdemu rzu-
towi kostką. Ona pośrednio de-
cydowała, jakie zadanie jest do 
wykonania i ile zostało do końca 
gry. Zaangażowanie uczestników 
zabawy zaskakiwało nas na każ-
dym kroku. Nie da się ukryć, że 

zespoły wykazywały się nie tyl-
ko wspaniałą znajomością wier-
szy Juliana Tuwima, ale i liczny-
mi umiejętnościami praktycznymi 
oraz wieloma talentami. 

Wszystkim Pierwszakom gratu-
lujemy i zapraszamy za rok.

Organizatorki Tuwimiady
A. Winiarska i B. Zygmańska

IV – VI ! Martyna wykonała pięk-
ną pracę przedstawiającą damski 
i męski strój szamotulski. 

Cieszymy się, że w lusowskiej 
placówce edukacja regionalna 
i artystyczna przyniosła nam taki 
sukces, bo od dawna wspieramy 
różnorodne formy upowszechnia-
nia tradycji i kultury naszej małej 
ojczyzny – Wielkopolski.

 ~ Magdalena Pudelska



 czerwiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      29

  edukacja

Świadomość walorów przy-
rodniczych naszej okolicy 
nie jest obca gimnazjali-

stom z Baranowa. 11 maja w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu 
drużyna szkoły w składzie: Maciej 

Gimnazjum Baranowo

Znów w gronie laureatów

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Święto tarnowskiego Gimnazjum

Bieniaszewski, Katarzyna Maj-
chrzak oraz Zuzanna Rura uczest-
niczyła w finale Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego „Ko-
chajmy nasze małe ojczyzny”, 
który dotyczył wiedzy o powiecie 
poznańskim oraz o środowisku 
i jego ochronie. Nasi uczniowie 
zostali zespołowo laureatami tego 
konkursu. Główną nagrodą ufun-
dowaną przez starostę poznań-
skiego Jana Grabkowskiego jest 
udział w 5-dniowych warsztatach 
terenowych w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej w Chalinie. 

Kolejnymi laureatami, tym ra-
zem na szczeblu ogólnopolskim, 
są Karolina Wroniecka, Patrycja 
Świergiel i Dawid Marcinkowski, 
którzy zdobyli trzy równorzędne 
nagrody główne w konkursie „Ob-
szar Natura 2000 skarbem regio-

nu” organizowanym przez Instytut 
na rzecz Ekorozwoju i Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Komi-
sja konkursowa nagrodziła tylko 
10 spośród 539 prac nadesłanych 
przez uczniów z całego kraju. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło 
się 14 maja w Warszawie. Nagro-
dzone prace zostały opublikowane 
na portalu www.natura2000.org.pl. 

W konkursie „20-lecie Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Stra-
żak nie tylko gasi pożary.” ogło-
szonym przez Komendę Główną 
PSP w Warszawie jedyną laureat-
ką z woj. wielkopolskiego została 
Zuzanna Nowik. Wyniki konkur-
su ogłoszono 18 maja, a nagrodę 
naszej uczennicy wręczy w dniu 
zakończenia roku szkolnego ko-
mendant miejski PSP w Poznaniu 
Witold Rewers.

Gratulujemy laureatom i życzy-
my dalszych sukcesów.

~Ewa Wojciechowska 

Obchodzony 9 maja Dzień 
Europy był jednocze-
śnie czasem świętowania 

w Gimnazjum im. Integracji Eu-
ropejskiej. Wtedy zaprezentowa-
no 27 pomysłów na przybliżenie 
odmiennych krain, narodowości 
i kultur. Grupy uczniów, przy-
dzielonych do poszczególnych 
przedsięwzięć, stworzyły projek-
ty pokazujące kulturę i historię 
poszczególnych państw. Prezenta-
cje miały różne formy i różnorod-
ny charakter: były przedstawie-
nia teatralne, pokazy narodowych 
strojów, tradycji, degustacje, wy-
stawy, makiety  oraz wirtualne po-
dróże. 

 Zapraszamy na przyszłorocz-
ne obchody tej uroczystości do 
Gimnazjum im. Integracji Euro-
pejskiej w Tarnowie Podgórnym. 
Warto!

~ARz
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29 maja odbyło się uro-
czyste podsumowanie 
konkursu „Matematy-

ka bez granic” w sali wykładowej 
Wydziału Matematyki i Informa-
tyki. Uroczystość przygotowana 
była przez Liceum Ogólnokształ-
cące w Tarnowie Podgórnym, 
które jest koordynatorem tego 
konkursu w Wielkopolsce.

Wyjątkowością tego konkur-
su organizowanego już w ponad 
40 krajach jest to, że biorą w nim 
udział całe klasy, które jako ze-
społy wspólnie rozwiązują 12 za-
dań, w tym jedno w języku ob-
cym. Klasy dzielą się na mniejsze 
kilkuosobowe grupy, rozwiązują 
zadania, redagują i zapisują roz-
wiązania, co przy ograniczeniu 
czasowym jest nie lada wyzwa-
niem nawet dla bardzo zgranego 
zespołu. 

Zwycięskie  klasy nagrodzo-
no w obecności przedstawicie-
li Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu, władz wydziału Matematyki 
i Informatyki UAM, przedstawi-
cieli firm Gminy Tarnowo Pod-
górne wspierających  konkurs 
oraz świateł jupiterów telewizji 
regionalnej TVP Poznań. 

Uczniowie zostali wyróżnieni 
w dwóch kategoriach: szkoły gim-
nazjalne (III klasy gimnazjum) 
oraz szkoły ponadgimnazjalne 
(I klasy). 

Zwycięzcami w tegorocznej 
edycji konkursu byli: 

LO Tarnowo Podgórne

Matematyka bez granic po raz kolejny

- wśród klas ponadgimnazjal-
nych: miejsce I (700zł) - klasa Ib 
LO nr 8 im. Adama Mickiewicza 
Poznaniu;

- wśród klas gimnazjalnych: 
miejsce I (700zł) - klasa IIId 
z Gimnazjum nr 29 im. Charlesa 
de Gaulle’a w Poznaniu. 

Nagrodę dodatkową (w wyso-
kości 250), wylosowaną spośród 
pozostałych uczestników kon-
kursu, otrzymała klasa  IIIb Gim-
nazjum im. Adama Olbrachta 
Przyjemy – Przyjemskiego w Sie-
rakowie. 

Nagrodzeni zostali również 
nauczyciele przygotowujący 
uczniów do konkursu. Opieku-
nowie klas, które zajęły I miej-
sca, otrzymali kupon „kolacja dla 
dwojga” ufundowany przez „Ho-
tel 500” w Tarnowie Podgórnym.

W drugiej części podsumowa-
nie konkursu uczniowie wysłu-

chali wykładu o związkach  gry 
planszowej HEX z różnymi dzia-
łami matematyki (teorią grafów, 
analizą i informatyką teoretycz-
ną). Wykład który, cieszył się du-
żym zainteresowaniem, wygłosiła 
dr Małgorzata Bednarska-Bzdęga. 

Niektórzy uczniowie tak zafa-
scynowali się atmosferą uczelni, 
że po uroczystości zostali dłużej 
i oprowadzani po wydziale przez 
studentów poznawali dokładniej 
zasady jej funkcjonowania. 

Na zakończenie uroczystości 
Mirosława Przyłudzka-Moryl, 
Przewodnicząca Regionalnego 
Komitetu Organizacyjnego, za-
prosiła wszystkich obecnych na 10 
edycję tego konkursu w Wielko-
polsce w nowym roku szklonym. 

Dominika Paszke
uczennica klasy Ia LO TP

Dzień Dziecka z Taekwon-
do Olimpijskim odbył się 
3 czerwca na hali spor-

towej OSiR w Tarnowie Podgór-
nym. W zawodach wzięło udział 
ponad stu pięćdziesięciu zawod-
ników z czterech klubów spor-
towych. Gospodarzem był UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne. 

Podopieczni trenera Toma-
sza Gorwy zaliczyli bardzo do-
bre zawody. Najlepszą walkę w 

Dzień Dziecka z Taekwondo kategorii 49 kg wygrała Zuzan-
na Roszkiewicz. Drugie miejsca 
w swoich kategoriach wagowych 
zajęli Rafał Paluch i Szymon 
Proch, a trzecie Karolina Dzień-
dziura, Mikołaj Dzieńdziura, Ma-
teusz Bartkowiak, Agata Stry-
kowska, Filip Kubacki, Amelia 
Paluch, Kacper Drzewiczewski, 
Gracjan Drzewiczewski oraz Ma-
teusz Urbaniak. Czwarte miejsce 
zajął Krzysztof Bartkowiak.

~Ania Gibała
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Wojciech Sykała ma 18 
lat i jest już zaliczany 
do czołówki polskich 

juniorów. Od 17 do 20 maja ści-
gał się z najlepszymi w Wyścigu 
Dookoła Korsyki. Trasę Bonifa-
cio – Porto – Vecchio – Bastia, 
liczącą blisko 425 km, pokonał 
w 10:32:50. Podopieczny trenera 
Piotra Brońskiego podczas prolo-
gu w Bastii zajął szóste miejsce, 
a na kolejnych etapach piąte, siód-
me, dziewiąte, trzecie z drużyną 
oraz drugie na ostatnim odcin-
ku, gdzie uciekał przez wiele ki-
lometrów i tym samym zapewnił 
sobie triumf w klasyfikacji gene-
ralnej. W klasyfikacji całego wy-
ścigu aż o 2 min. 44 s. wyprzedził 
Nicolasa Gaurin (V.C St. Lo Pont 
Hebert) oraz o blisko 3 min. 30 s. 
Quentina Charlesa z juniorskiej 
przybudówki zawodowej drużyny 
La Pomme Marseille. Wojciech 
Sykała jest pierwszym w historii 
juniorem i drugim w historii ob-
cokrajowcem, który triumfował 
w klasyfikacji generalnej.

Kiedy rozpoczęła się Twoja 
przygoda z kolarstwem?

Pięć lat temu w klubie UKS 
Orkan Przeźmierowo. Trafiłem 
tam dzięki pani Kotlarczyk – żo-
nie mojego ówczesnego trene-
ra. Chodziłem do niej na zajęcia 
korygujące postawę. Stwierdzi-
ła, że tacy indywidualiści jak ja 
powinni trenować kolarstwo. Nie 
zastanawiając się długo postano-
wiłem spróbować. 

Gratuluję pięknego występu 
w Wyścigu Dookoła Korsyki. 
Jak go podsumujesz?

Dziękuję. Był bardzo udany. 
Nie myślałem, że tak dobrze tam 
pojadę.

Czym wyróżniał się spośród 
innych?

Na pewno pięknymi górskimi 
widokami oraz profesjonalną or-
ganizacją.

Wywiad z Wojciechem Sykałą

Największy sukces w dotych-
czasowej karierze?

Był nim właśnie ten wyścig. 
Sześć ciężkich etapów i bardzo 
dobra lekcja ścigania się.

Które wyścigi najbardziej To-
bie odpowiadają?

Najbardziej w jeździe indywi-
dualnej na czas. Ostatnio coraz 
lepiej radzę sobie na startach 
wspólnych i zaczyna mi się to 
podobać, szczególnie płaskie wy-
ścigi na wiatrach.

 Jakie masz plany na ten sezon?
Głównym moim celem jest 

występ na Mistrzostwach Świata 
w jeździe indywidualnej na czas, 
a także na Mistrzostwach Europy 
i Polski.

Kto jest dla Ciebie największym 
wzorcem w świecie kolarstwa?

Fabian Cancelara (szwajcarski 
kolarz szosowy, mistrz olimpijski 
z Pekinu oraz wielokrotny Mistrz 
Świata – przyp. red.).

Dlaczego on?
Ponieważ jest najlepszym cza-

sowcem, a jazda indywidualna na 

czas jest moją ulubioną konku-
rencją. Każdy jedzie sam, nikt ci 
nie siedzi na kole i nikt nie wy-
grywa przez przypadek.

Opowiedz o warunkach at-
mosferycznych. Mają one ja-
kieś szczególne znaczenie? 

Warunki atmosferyczne mają 
bardzo duże znaczenie. Wysoka 
temperatura nie sprzyja jeździe, 
która staje się bardzo męcząca. 
Z kolei niska temperatura wy-
cieńcza organizm, w szczegól-
ności bardzo szczupłych zawod-
ników. Również deszcz potrafi 
bardzo zmienić wyścig – wtedy 
szczególnie niebezpiecznie jest 
w górach. Jeśli zawodnik bardzo 
dobrze zjeżdża technicznie, to ma 
duże szanse na wygranie wyści-
gu. Na przekór wszystkiemu ja 
właśnie najlepiej czuję się w wy-
ścigach deszczowych na zjazdach 
i płaskich, gdzie są wiatry. 

Czego Tobie życzyć? 
Zdrowia, bo ono jest najważ-

niejsze. 
Rozmawiała:  Ania Gibała

Rowerem nad Jezioro
Zapraszamy na piknik rowerowy. Zbiórka 7 lipca, godz. 11.00 na parkingu obok pawilonu „Blaszak”. W programie: jazda rowe-

rem nad Jezioro Lusowskie, ognisko, grilowanie kiełbasek i inne atrakcje. Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Tarnowo Podgórne 

W imieniu mieszkańców Gminy Wójt Tadeusz Czajka 
złożył Wojciechowi Sykale gratulacje z okazji wygranego 
Wyścigu Dookoła Korsyki.  Wojciech przekazał Wójtowi 
żółtą koszulkę lidera tego wyścigu.
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Dnia 26 maja 2012 roku 
w hali widowiskowo-
-sportowej ORLEN 

ARENA w Płocku odbył się XII 
Puchar Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym. W Turnieju rywali-
zowało blisko pięciuset zawodni-
ków z klubów karate tradycyjne-
go z całej Polski. Na najlepszych 
czekały puchary, medale, na-
grody, zaś dla wszystkich star-
tujących pamiątkowe dyplomy. 
Patronat honorowy imprezy spra-
wowało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki RP. Patronat medialny 

Zwyciężyli w Karate Tradycyjnym 
objęli TVP Sport oraz Gazeta Wyborcza. Organizato-
rem zawodów był Polski Związek Karate Tradycyj-
nego oraz Biuro Promocji Polskiego Związku Karate 
Tradycyjnego.

Wśród medalistów znaleźli się zawodnicy Klubu 
Karate Tradycyjnego „Orzeł” Poznań z sekcji w Lu-
sowie oraz Tarnowie Podgórnym. W konkurencji 
enbu chłopiec/chłopiec (walki reżyserowane) uro-
dzeni 2003 i młodsi I miejsce i Puchar Polski zdo-
byli Mikołaj Bera (sekcja Lusowo) oraz Nicolas 
Grek (sekcja Tarnowo Podgórne).  W konkurencji 
kata (forma) urodzeni 2003-2004 do 7 kyu na dru-
gim stopniu podium stanął Mikołaj Bera (sekcja Lu-
sowo). Gratulujemy!

~ KKT „Orzeł” Poznań

W charytatywnym turnie-
ju kręglarskim „Dla Ja-
sia” zebrano 2 140 zł. 

Rozegrano go 3 czerwca na 
kręgielni Vector w Tarnowie Pod-
górnym. Zwycięzcą turnieju zo-
stał Waldemar Wereszczyński, 
który zakończył go z wynikiem 
692 punktów. Na drugim miejscu 
uplasował się Jacek Wojcieszak 
(667), a na trzecim Witold Janik 
(665). Miejsca za podium zajęli 
kolejno Dawid Strzelczak (646), 
Agata Banaszak (552), Wojciech 
Wieruszewski (545), Szymon 

Pomogli Jasiowi Sobkowiak (543) oraz Krzysztof 
Kamiński (532). Turniej rozegra-
no w formule eliminacji (60 rzu-
tów, pełne + zbierane) oraz fazy 
finałowej z pojedynkami sprinter-
skimi. Wzięło w nim udział trzy-
dziestu siedmiu zawodników.

Po turnieju odbyło się za-
kończenie sezonu Ligi Vector 
2011/2012. Zwycięskie drużyny 
z I, II i III ligi oraz ich najsku-
teczniejsi zawodnicy otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Dekoracji do-
konali prezes firmy Vector Piotr 
Nowak oraz wiceprezes Marian 
Kostencki.   

~ Ania Gibała

Zwycięstwo na siódmym 
etapie i czwarte miejsce 
w klasyfikacji generalnej 

to wyniki jakie osiągnął Paweł 
Cieślika w XX Jubileuszowym 
Międzynarodowym Wyścigu 
Kolarskim Bałtyk – Karkonosze 
Tour 2012. 

Wychowanek GKS Tarnovii 
Tarnowo Podgórne, a obecnie 
kolarz Banku BGŻ Team wygrał 
tradycyjną czasówkę Kowary – 
Przełęcz Okraj na dystansie 11,6 
km. Cieślik jako jedyny złamał 
granicę 25 min. Etap zakończył 
z czasem 24 min. 56 s., wyprze-

Paweł Cieślik w Bałtyk - Karkonosze Tour
dzając o 5 s. Marka Rutkiewicza 
z CCC Polsat Polkowice. 

Wyścig trwał od 21 do 26 
maja. Został ujęty w prestiżo-
wym cyklu wyścigów kolarskich 
BGŻ ProLiga, skupiającym naj-
ważniejsze imprezy kolarskie 
w Polsce. 

Wzięły w nim udział ekipy 
z Polski, Niemiec, Rosji i Sło-
wacji. XX Jubileuszowy Mię-
dzynarodowy Wyścig Kolarski 
Bałtyk – Karkonosze Tour skła-
dał się z ośmiu etapów, których 
łączna długość wyniosła 797,8 
km.

~ Ania Gibała
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Bieg z woreczkiem na gło-
wie, rzut piłką do ko-
sza, tor przeszkód  i śli-

ska ławeczka to jedne z wielu 
konkurencji Dziecięcej Sparta-
kiady Przedszkoli. Impreza od-
była się 31 maja na hali sporto-
wej OSiR w Baranowie. Wzięło 
w niej udział  trzynaście przed-
szkoli z naszej Gminy. W każdej 
z trzech grup wiekowych zwy-
ciężyło przedszkole z Baranowa. 

W najmłodszej grupie trzylatków 
drugie miejsce zajęło przedszko-
le z Tarnowa Podgórnego. Wśród 
czterolatków miejsca 2 – 5 zajęły 
kolejno przedszkola z Lusówka, 
Lusowa, Przeźmierowa i Tarnowa 
Podgórnego. W grupie pięciolat-
ków drugie miejsce zajęło przed-
szkole z Lusowa, trzecie z Lusów-
ka, czwarte było Przeźmierowo, 
a piąte Tarnowo Podgórne.

~Ania Gibała

Sportowa rywalizacja w ramach Mistrzostw Sołectw Gminy Tar-
nowo Podgórne 2011/2012 dobiegły końca. Dziewiątą edycję wy-
grało Sołectwo Tarnowo Podgórne. Rozegrano ją po raz pierwszy 

w nowej formule. Mistrzostwa podzielono na cztery rundy. Trzy od-
były się na obiektach OSiR w Baranowie, Przeźmierowie i Tarnowie 
Podgórnym, a finał w parku im. St. Kanikowskiego podczas obchodów 
Dni Przeźmierowa 2012. Konkurencjami trzech rund było podnoszenie 
ciężarka, rzut lotką, wielobój rodzinny i rekreacyjny, przeciąganie liny, 
konkurs wiedzy o Gminie, rzuty karne na bramkę oraz szachy i warca-
by. W finale poza liną i układaniem puzzli z logotypem Gminy poja-
wiły się bardziej „egzotyczne” konkurencje: robienie na drutach, rzut 
jajkiem, sadzenie ziemniaków, narty, bieg dodawany z rurą, sztafeta na 
skrzynkach i rowerowy tor przeszkód.

Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca podczas sesji absolutoryjnej. 
Sołtysi oraz ich przedstawiciele odebrali z rąk Wójta Tadeusza Czajki 
oraz Przewodniczącego Grzegorza Leonharda symboliczne czeki. Ich 
wartość opiewała na różne kwoty, zależne od zajętego miejsca. 

MIEJSCE SOŁECTWO WYSOKOŚĆ NAGRODY 

 1  TARNOWO PODGÓRNE 2 500,00 

 2  PRZEŹMIEROWO 2 000,00 

 3  LUSÓWKO 1 500,00 

 4  BARANOWO 1 000,00 

 5  SADY 1 000,00 

 6  KOKOSZCZYN 1 000,00 

 7  SWADZIM 1 000,00 

 8  RUMIANEK 1 000,00 

 9  GÓRA 1 000,00 

 10  WYSOGOTOWO 500,00 

 11  CERADZ KOŚCIELNY 500,00  
~Ania Gibała

Nabór do drużyny 
piłkarskiej 

Drużyna piłkarska FC OSiR Przeźmierowo 
występująca w rozgrywkach seniorów kla-
sy B ogłasza nabór do kadry zespołu. Zgło-

szenia będą przyjmowane od 23 do 27 lipca o godz. 
19.00 na boisku OSiR w Baranowie przy ul. Wypo-
czynkowej 93a.

Puchar Polski w kolarstwie torowym na BGŻ 
Arena w Pruszkowie to kolejne zawody, 
w których wzięli udział kolarze GKS Tarnovii 

Tarnowo Podgórne. Trwały one od 25 do 27 maja. 
W wyścigu indywidualnym na dochodzenie na  

3 km pierwsze miejsce z czasem 3 min. 25 s. zajął 
Wojciech Sykała. Marcin Karbowy był piąty, a Dawid 
Brygier szósty. W sprintach indywidualnych i keirinie 
na drugim miejscu uplasowała się Dominika Borkow-
ska. W jeździe drużynowej na czas na dystansie 4 km 
ekipa Tarnovii w składzie: Wojciech Sykała, Dawid 
Brygier, Jakub Hercog oraz Marcin Karbowy z cza-
sem 4 min. 27 s. zajęła pierwsze miejsce.

Tydzień później podopieczni trenera Piotra Broń-
skiego wystartowali w XXX Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim Juniorów „Złote Koło – Do-
bczyce 2012” Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolar-
stwie szosowym. Trzyetapowy wyścig rozegrano po 
trasach powiatu myślenickiego, bocheńskiego i wie-
lickiego. Pierwszy odcinek etapówki w jeździe in-
dywidualnej na czas Wojciech Sykała zakończył na 
ósmym miejscu. W klasyfikacji indywidualnej trze-
ciego etapu Gracjan Szeląg zajął wysokie trzecie 
miejsce, po wszystkich etapach piąte, a w klasyfika-
cji  Mistrzostw Polski LZS drugie. W klasyfikacji po 
trzech etapach Wojciech Sykała był dziesiąty. Dodat-
kowo Tarnovia zdobyła klubowe Mistrzostwo Polski 
LZS.

~Ania Gibała  

Nagrodzono zmagania 
sołeckie

Przedszkolna spartakiada

Kolarze na podium
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Dzięki Mateuszowi Świerczyńskiemu, za-
wodnikowi UKS „Orkan” Przeźmierowo, 
Wielkopolska i Gmina Tarnowo Podgórne 

na stałe zagościła na krajowej i europejskiej arenie 
badmintona! 

W sezonie 2011/2012 Mateusz reprezentował 
Polskę na wielu turniejach z cyklu Badminton Eu-
rope Circuit: Bulgarian Junior International, Yonex 
Belgian Junior, Croatian Junior Internatinal, German 
Junior, Victor Slowak Junior, Yonex Polish Interna-
tional Junior Championships.

Pod koniec listopada 2011 r. odnotował duży sukces 
na Mistrzostwach Europy do lat 17, zajmując miejsce 
9-16 zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej, z 
Miłoszem Bochatem (MLKS Solec Kujawski).

W ostatnim czasie bardzo udanie rozpoczął swo-
je starty w turniejach seniorskich. W Krajowym Tur-
nieju w Solcu Kujawskim zajął miejsce 3-4 w grze 
pojedynczej oraz 1 miejsce w grze podwójnej poko-
nując w finale dużo wyżej notowaną parę seniorów 
R. Kowalczyk / H. Pączek.

W lutym na Indywidualnych Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w Białymstoku zaskoczył wszystkich 
eliminując w pierwszej rundzie M. Dubowskiego 
– dwukrotnego złotego medalistę ubiegłorocznych 
IMPJ. Ostatecznie zajął miejsce 5-8 przegrywając 
walkę o medal z najbardziej utytułowanym singlistą 
kraju – Przemysławem Wachą.

W najważniejszym starcie na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów, które odbyły się w Głubczycach w 
dniach 16-18.03.2012 r., zdobył dwa złote medale i 

Kolejny złoty sezon Mateusza Świerczyńskiego

otrzymał tytuł podwójnego Mistrza Polski Juniorów. Pierwszy w grze 
pojedynczej, pokonując w finale Karola Krakowskiego (UKS Kometa 
Sianów) w dwóch setach 21:15; 21:18, drugi w grze podwójnej w parze 
z Miłoszem Bochatem, wygrywając finał z parą P. Przyjemski (MKS 
Orlicz Suchedniów) / M. Szwejkowski (SKB Suwałki) także w dwóch 
setach 21:19; 21:13. Radość ze zwycięstwa jest tym większa, że Mate-
usz dopiero rozpoczął starty w tej kategorii wiekowej, więc musiał po-
konać zawodników starszych i bardziej doświadczonych. 

Dzięki swojej dobrej postawie został zauważony przez trenera Ka-
dry Narodowej Kim Young Mana i powołany na zgrupowania seniorów, 
gdzie może trenować z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Zakwalifi-
kowany jest też przez Zarząd Polskiego Związku Badmintona do Pro-
gramu Ministerstwa Sportu „Talent”. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesów Mateusza, zwłaszcza trenerom, Urzędowi 
Gminy Tarnowo Podgórne i Firmie Kocar – Subaru za wsparcie finan-
sowe.

~ UKS „Orkan” Przeźmierowo

Kolejny Mały Wyścig Pokoju (MWP) prze-
szedł do historii. W jego 53. edycji trium-
fował Dawid Łączkiewicz z Koźminianki 

Koźmin Wielkopolski. 
Na drugim miejscu w klasyfikacji indywidualnej 

uplasował się Karol Zdun z KKS Gostyń, a na trze-
cim Przemysław Kuświk z MLUKS Victoria Jarocin. 

Wśród kobiet zwyciężyła Karolina Przybylak z 
KKS Gostyń. Drugie miejsce zajęła Klaudia Bielaw-
ska z Koźminianki Koźmin Wlkp., a trzecie Joanna 
Golec z Trójki Jarocin. Miejsca 4 - 6 zajęły zawod-
niczki GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne: Zuzanna 
Garczarek, Zuzanna Kasprzyk i Julia Andrzejewska. 

Najaktywniejszym zawodnikiem okazał się zwy-
cięzca całego wyścigu Dawid Łączkiewicz. Wśród 
drużyn zwyciężyła ekipa z TTC Turek wyprzedzając 
KLTC Konin i KKS Gostyń. 

W czteroetapowym 53. MWP, który odbył się w 
Rokietnicy, Tarnowie Podgórnym, Smochowicach 
i Szamotułach, wzięło udział pięćdziesięciu dwóch 
zawodników.   ~ Ania Gibała

Mały wyścig, duże emocje
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N iedawno obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. Z tej 
okazji w prezencie dla 

dużych i małych pokazujemy li-
stę imion dzieci, które urodziły 
się w naszej Gminie od począt-
ku 2012 roku  (lista powstała 
w oparciu o informacje OPS). 
Zobaczmy, jakie wybierane jest 
najczęściej: 

A d a m ,  A l a n ,  A l e k ,  
2 x Aleksander, 3 x Aleksandra, 
Alicja, Amelia, 4 x Antoni, 
Antonina, Borys, Bożena, 
Dawid, Emil, Estera, Fabian, 
2 x Filip, 2 x Franciszek,  
3 x Gabriela, 2 x Hubert, Igor, 

Izabela, 6 x Jakub, Jędrzej, 
Julia, 2 x Kacper, Kamil, Karol, 
Karolina, Krzysztof, Ksawery, 
Ksenia, Laura, 3 x Lena, 
Liliana, 3 x Maja, Malwina, 
2 x Małgorzata, 4 x Marcel, 
Marcelina, Marcin, 2 x Maria, 
Marianna, Marta, Martyna, 
Mateusz, Michalina, Mikołaj, 
Nadia, Nikodem, Oliwia, 
Paulina, Pola, Sabina, Stanisław, 
2 x Tymon, 2 x Urszula, 
Vanessa, Wiktoria, Wiktoria,  
2 x Wojciech, 4 x Zofia, 
Zuzanna.

~ARz

22 kwietnia i 5 maja – odbył się Ogólnopol-
ski Festiwal Tańca Freestyle „Tarnovia 
Cup” w Przeźmierowie. 19 i 20 maja od-

były się Mistrzostwa Polski IDO w Szczecinie. Łu-
kasz Ludwiczak zdobył tytuł Mistrza Polski w kate-
gorii solo dorośli!

Dobra passa Łukasza Ludwiczaka trwa. Cztery 
pierwsze miejsca zajął w tańcu Hip-Hop w dwóch 
Edycjach „Tarnovia Cup” w kategorii solo dorośli 
open i w klasie „S”. A zdobycie tytułu Mistrza Polski 
w Szczecinie jest jego największym dotychczaso-
wym osiągnięciem w Polsce.  Mistrzostwa były za-
razem eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy. 
Łukasz wzbogacił się o nowe trofea i na swoim kon-
cie 87 medali i 28 pucharów. Swój sukces zawdzię-
cza ciężkiej pracy – trenuje 14 godzin tygodniowo.

W marcu tego roku Łukasz wziął udział w obozie 
szkoleniowym „Winter Dance Intensive”. Była to 
nagroda w internetowym konkursie – na filmik po-
kazujący taneczne możliwości Łukasza zagłosowało 
najwięcej osób. Podczas dziesięciodniowego szkole-
nia Łukasz pracował m.in.  z 8 choreografami z USA 

Po raz kolejny mistrz (z Los Angeles). Na obozie odby-
ły się również „walki” taneczne – 
Łukasz zajął II miejsce.

Przed Łukaszem szansa wyjazdu 
na Mistrzostwa Europy do Słowe-
nii i na szkolenie taneczne w USA. 
Dlatego poszukuje sponsorów róż-
nych firm, by dzięki ich wsparciu 
móc wyjechać. Łukasz chętnie od-
wdzięczy się poprzez reklamowa-
nie firmy (nosząc logo na stroju 
podczas turniejów). Może udzielać 
pokazów tanecznych na różnych 
okolicznościowych imprezach (za-
interesowanych prosimy o kontakt 
z redakcją), 

Łukasz pragnie podziękować 
dotychczasowym sponsorom, bo 
dzięki nim podnosi swoje kwalifi-
kacje taneczne i zdobywa kolejne 
zaszczytne miejsca. 

Życzymy Łukaszowi dalszych 
sukcesów i… czekamy na więcej!

~Trener Dominika Lemańczyk
Dance Center Poznań

Jakubów najwięcej

Dzieci do lat 14 w towarzystwie opiekunów - wstęp gratis
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Naszej koleżance Broni Czajka  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Siostry  
składają  

zarząd i członkowie  
Klubu Seniora w Tarnowie Podgórnym

DAM PRACĘ
• Producent galanterii papierniczej 
zatrudni pracowników z grupą inwa-
lidzką (preferowana I i II). Tel. 512 972 
525, bnowak@pol-mak.com.pl
• Fryzjera, fryzjerkę, Przeźmierowo 
przyjmę, tel. 785 931 733
• Hotel Orange poszukuje recepcjo-
nistki na 1/2 etatu. Prosimy prze-
syłać swoje CV na adres hotelu: 
hotel@hotelorange.pl lub składać 
osobiście w recepcji
• Uczniów w zawodzie blacharz sa-
mochodowy, lakiernik samochodowy 
przyjmę. Przeźmierowo, ul. Łanowa 
3, tel. 61 8142 903, 500 096 802
• SZUKAM PRACY
• Mężczyzna lat 33 z uprawnienia-
mi obsługi maszyn budowlanych 

doświadczenie w naprawie maszyn 
Catepillar specjalista d/s gospodar-
ki magazynowej, bhp w transporcie 
wewn. Szuka pracy. Gwarantuję pro-
fesjonalizm i zaangażowanie tel. 601 
433 117.
• Kierowca kat „C” z doświadcze-
niem (Przeźmierowo) szuka pracy, 
tel. 694 043 808.
• Posprzątam dom, mieszkanie, 
umyję okna, wyprasuję, tel. 514 639 
612.
• Doświadczony poszukuje pracy w 
zarządzaniu majątkiem firmy oraz 
flotą pojazdów. Szukasz oszczędno-
ści w zachodzących procesach za-
dzwoń - 501 700 012
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta. 
Przedłużanie rzęs, Manicure, pedicure, 
wosk, henna, makijaż, tipsy, żele, mi-
krodermabrazja itp. 510-798-699

• Pani posprząta dom 1 raz w tygo-
dniu 7-8 godzin, Przeźmieowo, oko-
lice - 506 635 131
• Kobieta z grupą inw. szuka pracy 
505 133 721
• Szukam pracy dodatkowej, Barano-
wo, okolice 601 84 77 78
• Pani lat 40, renta, szuka pracy. Tar-
nowo Podg., okolice, prawo jazdy B, 
tel. 61 11 69 889
• Mama - niania szuka pracy. Jestem 
mamą 1,5 rocznego chłopca. Zaopie-
kuję się dzieckiem u siebie w domu. 
Posiadam referencje, nie palę. Po-
znań Smochowice - 796 919 892
• Mama (35 lat, pielęgniarka) miesz-
kająca w domu z ogrodem. Zaopie-
kuje się dzieckiem u siebie w domu, 
(Ceradz Kościelny), tel. 724 515 487.
• Pilnie poszukuję pracy. Posprzątam 
dom, mieszkanie, Przeźmierowo, Ba-
ranowo 692 689 230

• Szukam pracy biurowej na cały 
etat, Baranowo i okolice 601 84 77 
78
• 32 lata do prac porządkowych po 
szkole ogrodniczej. PILNIE SZUKAM 
PRACY 788 396 665
• Pedagog (dyplomowany klas I-III) 
zaopiekuje się dzieckiem po zajęciach 
w zerówce i szkole od września. Prze-
źmierowo, Lusowo - 511 07 77 90
• Opieka nad starszą osobą 3 dni w 
tygodniu. Posiadam samochód - 698 
774 514
• Przyjmę pracę w ochronie w syste-
mie 12-godzinnym. Rencistka trze-
ciej grupy. tel. 603-379-131
• Szukam pracy - malowanie, szpa-
chlowanie. tel. 667-069-745

Naszej koleżance Stasi Grzesiak  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca  
składają zarząd  

oraz członkowie Klubu Seniora w Tarnowie 
Podgórnym 

Wojtkowi i całej rodzinie serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci 

śp. Waldka Zimnego
składa Michał z Dominiką

Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje

Podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli 
we mszy świętej pogrzebowej i ostatniej drodze 

na miejsce wiecznego spoczynku mojego 
ukochanego Taty 

śp. Kazimierza Błaszczaka
zm. 29.05.2012 

Księdzu proboszczowi, panu organiście parafii  
w Niepruszewie, krewnym, znajomym,  

sąsiadom za wspólną modlitwę i złożone  
kwiaty wiązanki i znicze, za ofiarowane 

msze św. i wyrazy współczucia serdeczne 
podziękowania składa 

córka Stanisława Grzesiak

Państwu Barbarze i Mieczysławowi 
Bąkowskim serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci Matki i 
Teściowej  

śp. Józefy Bąkowskiej  
składają Przyjaciele  

ze Stowarzyszenia Pojednanie

Podziękowanie
Sołtys Baranowa w imieniu Rady Sołeckiej oraz organizatorów serdecznie dziękuję głównym sponsorom 
festynu „Dzień Dziecka – Baranowo 2012”: Hurtownia Zabawek DAFFI T. Skrzypczak, Hurtownia 
Materiałów Budowlanych BUDMAR pp. Judkowiak, Przedsiębiorstwo Odzieżowe JASS A. Siwka, Zakład 
Odzieżowy SALKO A. Sołtowski A. Łosiński, Lakiernictwo Samochodowe pp. Wasyl, Salon SUBARU pp. 
Kociałkowscy, ks. Andrzej Strugarek, Sklep spożywczy U JANA, Krzysztof Skrzypczak, Palarnia Kawy 
STRAUSS CAFE POLAND, Hotel EDISON, Pizza Express, Wojciech Janczewski, Krzysztof Bartosik, 
Restauracja LA SIESTA, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, GSM Baranowo P. i B. Zacholscy, Michał 
Misiorny, SUFMARTECH A. Tecław, Studio florystyczne M. i P. Chrzanowscy, Klub Maluszka Wesołe 
Żuczki, Londyński Styl p. Kwiatkowscy, Salon Samochodowy KIA Auto Delik, IT4U P. Bernadowski, 
MIELOCH MOTOCYKLE J. Mieloch. Serdecznie dziękujemy wszystkim pozostałym Darczyńcom. 

Sprostowanie
Przepraszamy Panią Władysławę 
Gorońską za błędne podanie jej 
imienia w poprzednim numerze 
sąsiadki~czytaj.

Redakcja



czerwiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      37

 reklama

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

auta z klimà

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. 501 617 969

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

TANIO I SOLIDNIE

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

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

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

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

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

domek, ogród, gara˝
w cenie mieszkania 

126 m2 Skórzewo 

530.000 z∏ 

tel.  501 767 154

KÄRCHER
szybkoschnàcy
513 897 226

www.karcher-poznan.net

MIESZKANIE M-3 
DO WYNAJĘCIA - LUSOWO

504 045 147

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
I AUTOMATYKA BUDYNKU

• kompleksowe wykonanie
• inteligentny dom (systemy instalacji HOMIK, FIBARO)

ADAM CIŻLA  663 722 451
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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 –

BIURO
RACHUNKOWE
OBSŁUGA KSIĘGOWA FIRM

PRZEŹMIEROWO
61 8142 413, 506 123 873

działamy od 1995

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

SZANOWNI RODZICE!!!
Wybór przedszkola dla wielu Rodziców staje się prawdziwym 

wyzwaniem, zanim podejmiecie Państwo decyzję zachęcam do 
zapoznania się z informacjami o nas.

WITAMY W PRZEDSZKOLU PRYWATNYM

(rok założenia 1988)

 Misją naszego przedszkola jest stwarzać dzieciom radosne i bezpieczne 
dzieciństwo, czuwać nad ich wszechstronnym rozwojem, zapewniać atrakcyjny 
pobyt w przedszkolu, tworzyć ciepłą i pełną miłości rodzinną atmosferę 

w małych grupach, służyć rodzicom i wspierać ich w wychowaniu 
i rozwoju ich dzieci.

 Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dzięki naszym 
staraniom czuje się akceptowane i szczęśliwe. Wszystkie dzieci przygotowujemy 

do przyżywania sukcesu, ale też do radzenia sobie z porażkami. Realizujemy 
obowiązkowe rozczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
 Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową w oparciu o program educkacji przedszkolnej 
wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” Małgorzaty 

Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
 Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych 

tj: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopeda, taniec, 
basen, religia. Często uczestniczymy w teatrzykach i koncertach muzycznych. 

Organizujemy rozmaite wycieczki.
 Nasz zespół nauczycielek tworzą osoby z wyższym wykształceniem 

pedagogicznym, przygotowane do pracy z małymi dziećmi, będące absolutnie 
oddane pracy, która stanowi ich osobistą pasję.
 Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 17.30

 Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat
 Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki starnnie przygotowywane 

w naszym przedszkolu: śniadanie, obiad, 2 podwieczorki.
 Za budynkiem przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci wyposażony 

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

Przedszkole „Pod Muchomorkiem” to placówka z tradycjami i bogatym 
doświadczeniem tworzona przez osoby, które kochają dzieci.

Drogi Rodzicu!
Twoje Dziecko to największy skarb, dlatego powierz je w godne ręce.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Przeźmierowo, ul. Dolina 29
www.pppm.pl

pppm@pppm.pl

tel. 61 8142 596
kom. 501 578 608

„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”

M-BAU   Maciej Hauk
Roboty
ziemne

koparko - ładowarką
Okna, drzwi,
rolety, bramy

ul. Łąkowa 4, 62-090 Rokietnica, tel./fax 61 814 53 72, kom. 606 44 77 86
e-mail: m.m.hauk@neostrada.pl

Maciej Hauk

M-BAU

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

TYNKI • MALOWANIE
602 64 92 13

AUTO WIECHU
GEOMETRIA UKŁADU JEZDNEGO • POMOC DROGOWA

BLACHARSTWO • MECHANIKA 

Przeźmierowo, ul. Wysogotowska 90
tel. 61 8141 341, kom. 602 487 840

Rynkowa

Giełda

Wysogotowska

K
o

śc
ie

ln
a

KOMPLEKSOWE
WYK¡CZENIE WN¢TRZ

WYKONUJEMY:

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

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

Oddam kotkę  
w dobre ręce
504 045 147

nad jeziorem w Komorowie
(7 km od Kaźmierza)

Wyposażenie, umeblowanie 
do uzgodnienia. 

Umowa - minimum rok. 

Tel. 602 742 033

Wynajmę nowy dom
lub mieszkanie

(salon, kuchnia i sypialnia)

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

DOM DO WYNAJĘCIA 
RUMIANEK 110 m2

605 320 413
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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

Organizujemy:
• wesela (130 zł)

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• ch

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo
ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413

Sala na 100 osób

Podgórne

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

Przeêmierowo ul. Rynkowa/Łanowa •Rezerwacje tel. 618141535

Wspólne oglàdanie meczy Euro w Clubie

Specjalne menu

Du˝a plazma oraz telebim

Wst´p wolny
przy wczeÊniejszej rezerwacji

JĘZYK
ANGIELSKI

WAKACYJNY KURS
Zajęcia grupowe
i indywidualne

Dojazd, materiały - GRATIS
698 873 335

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

www.dziewialtowska.pl

Doradztwo zawodowe
dla młodzieży i dorosłych

Rejestracja tel. 505 203 985
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A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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

PANELE  (od 10 zł/m2)
inne

797 817 666

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

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

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

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
NOWO OTWARTY SK¸AD OPA¸U

788 080 953

MIAŁ 495 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 525 zł/tona
ORZECH I 680 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 633 zł/tona
EKO GROSZEK workowany 720 zł/tona      
KOSTKA POLSKA 770 zł/tona
     

Zakrzewo, ul. Gajowa
koło kościołaWAGA ELEKTRONICZNA 55 TON

LETNIA PROMOCJA

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

SPRZEDAŻ OWOCÓW
CENY PRODUCENTA!!!

TARNOWO PODGÓRNE
tel. dom 61/67 07 220, tel. kom. 535 300 367

CZARNEJ I CZERWONEJ PORZECZKI

SPRZEDAM MIESZKANIE
3 POKOJOWE Z OGRÓDKIEM

I GARAŻEM
TARNOWO PODGÓRNE

666 06 34 33
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OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

STOMATOLOGIA

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

tel. 514 740 079

Domy - wykoƒczenia
Fachowo! Tanio!

Oferty - CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres
rekrut.dabrowa@wp.pl

Firma handlowa w Dąbrowie
k. Poznania (przy wjeździe na Buk)

poszukuje
pracownika do działu handlowego

• Praca stacjonarna przy komputerze
   - przyjmowanie i rejestracja zamówień.
• Wymagana umiejętność pracy na komputerze.
• Preferowane są osoby ze znajomością
   języka niemieckiego.
• Bardzo dobre warunki pracy

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302

tel. 607 924 551

Wydzierżawię
ziemię orną

PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW

SYSTEMY
AUTOMATYCZNEGO

NAWADNIANIA
tel. 605 113 716
       669 324 437

LONDY¡SKI

STYL

Przeêmierowo ul. Rynkowa 76
vis a vis Przychodni MED LUX

Tarnowo Podg., ul. Poznaƒska 100
vis a vis Urz´du Gminy

ODZIE˚ Z ANGLI DLA WSZYSTKICH
NOWA I U˚YWANA

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ JANKOWICE

666 06 34 33
TARNOWO PODGÓRNE

Usługi piłą spalinową 
i kosą spalinową.

Ścinanie drzew, ciecie drewna, 
koszenie traw.

tel. 501-617-969

CZARNA ZIEMIA
200,-/wywrotka 16t
(Przeźmierowo)

SPRZEDAM
888 528 726

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

696 592 192

* Elewacje  * Kominki
* Prace wykończeniowe, remontowe
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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

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.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

PSYCHOLOG

660 140 488

NERWICA, LĘKI
STRES, ZABURZENIA SNU

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

506225377

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

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA
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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

FIGURY OGRODOWE

Rumianek  ul. Poznaƒska 4

- betonowe
- plastikowe

Obrazy
Kryszta∏y

Wyroby
z mosiàdzu i wikliny

Gad˝ety ogrodowe
Fontanny

602 609 278

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´

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.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

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

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

Krzysztof
               Ratajczak

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
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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

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

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO
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

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

NAUKA GRY W TENISA
Wielokrotny medalista MP
licencjonowany instruktor

Oferuje nauk´ gry w tenisa:
      dla dzieci i doros∏ych
      na poziomie amatorskim i zaawansowanym
      sparingi
      naciàganie rakiet
      wypo˝yczenie sprz´tu

KONTAKT: 601 371 758
Treningi: kort Przeêmierowo

licencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktor

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

REJ. TELEFONICZNA
POZNAŃ - UL. KASPRZAKA 16 GAB. 114

TEL. 61 866 17 26
SZAMOTUŁY - UL. KISZEWSKA 1C

TEL. 61 29 22 164

SPECJALISTA
REUMATOLOG
PRZYJMUJE DOROSŁYCH I DZIECI
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SKANMA

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

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

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

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
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promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

E
K
S
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Z
Y
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J
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“KEP”
M E B L E

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY WN¢KOWE
• GARDEROBY

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

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

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

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

biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA OGRODÓW

OGRODY

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

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 

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178
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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

TECHNIKA
GRZEWCZA

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

troszak.ryszard@gmail.com

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

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%

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

SADY działka AG
ok. 1 ha

SPRZEDAM
(vis/vis MAN’a)

601 70 49 54

USŁUGI
TRANSPORTOWE
PRACE ZIEMNE

USŁUGI
TRANSPORTOWE
PRACE ZIEMNE

R. Krupka i Synowie
- wywrotki
- koparko-ładowarki
- młot wyburzeniowy
- ładowarka teleskopowa
- żwir, piasek, czarna ziemia
- wykopy

Wysogotowo, Szparagowa 2
601 248 489, 607 099 453

KONKURENCYJNE

CENY!KONKURENCYJNE

CENY!

CHŁODNICTWO
lodówki, regały, zamrażarki

KLIMATYZACJA
montaż, naprawa

odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowej

P&W Walkowiak
694 024 850, 694 024 866

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

• Czyszczenie skór
• Przygotowanie do sprzeda˝y

AUTO SERWIS
WULK ANIZACJA

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

 KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107602 227 288 604 553 920

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

pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 16

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

PSYCHOLOG
660 140 488
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Dni Gminy  
Tarnowo Podgórne




