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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!

Gminna delegacja, wędkarze i mieszkańcy 
Tarnowa Podgórnego pojechali z przyjacielską 
wizytą do Barda, biorąc udział w Święcie Miasta 
(czytając ich relacje proszę zwrócić uwagę na 
pomysłowe „pływadło”!). 

Za nami również Mistrzostwa Polski 
Groomerów. Impreza, która po raz pierwszy 
odbywała się Wielkopolsce, zgromadziła wielu 
widzów chcących poznać tajniki pracy psich 
fryzjerów.     

Zapraszam do lektury życząc udanego 
wakacyjnego wypoczynku.

~Agnieszka Rzeźnik  
Redaktor Naczelna 

Głos Wielkopolski rozpo-
czął plebiscyt „Gmina na 
Plus”, w którym wybie-

rana jest najlepsza gmina Powia-
tu Poznańskiego. Głosować moż-
na na dwa sposoby:
•	 	wysyłając SMS pod nr 

72355 z numerem przypisa-
nym danej gminie – głosu-
jąc na Gminę Tarnowo Pod-
górne wysyłamy na numer 
72355 SMS o treści: GMI-
NA.17. Jeden SMS to jeden 
głos (w odpowiedzi otrzy-
mamy potwierdzenie i kod 
dostępu do internetowego 
wydania „Głosu Wielkopol-
skiego”), 

•	 	wypełniając kupon druko-
wany na łamach „Głosu 
Wielkopolskiego” w ponie-
działki, środy i piątki (ostat-
ni w piątek, 27 lipca) należy 

wpisać nazwę Gminy i prze-
słać kupon do 30 lipca na ad-
res redakcji: ul. Grunwaldz-
ka 19, 60-782 Poznań.

Ogłoszenie wyników nastąpi  
12 sierpnia podczas Festiwalu 
Dobrego Smaku na Starym Ryn-
ku. Dzień później wyniki zamie-
ści „Głos” w wydaniu tradycyj-
nym i elektronicznym.

Głosowanie SMS-owe potrwa 
do 5 sierpnia, do północy. Na-
grodą dla najlepszej Gminy – 
oprócz zaszczytnego tytułu – jest 
kampania promocyjna o wartości 
20 tys. zł. Współorganizatorem 
konkursu jest Powiat Poznański. 
Głosujmy!

 

~ARz

Zagłosuj  
na naszą  
Gminę!

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
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Jaka była procedura przyjmowania dzieci do przedszkola 
w Tarnowie Podgórnym? - odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne określa Zarządzenie Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 13 lutego 2012 r. W zarządzeniu zawarte są 

szczegółowe kryteria oraz wartości punktowe, według których Komi-
sja Kwalifikacyjna ustala kolejność na liście dzieci przyjętych. W skład 
Komisji wchodzi dyrektor przedszkola, po jednym przedstawicielu 
Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel lokalnej spo-
łeczności – najczęściej sołtys bądź radny.

W przypadku, gdy część wniosków spełnia te same kryteria, a tym sa-
mym liczba punktów jest jednakowa, to o sposobie ustalania kolejności 
na liście decyduje Komisja Kwalifikacyjna. W każdym przedszkolu wy-
brano inny sposób, np. w Lusówku była to data urodzenia – im starsze 
dziecko, tym wyższa pozycja na liście.

Do przedszkola w Tarnowie Podgórnym przyjęto wszystkie już 
uczęszczające dzieci, których rodzice w terminie złożyli kartę zgłosze-
nia, a także wszystkie nowo zapisane dzieci z rocznika 2007 i 2008. 
W przypadku dzieci z rocznika 2009 zastosowano metodę losowania 
w programie Excel. Cała procedura została ustalona z informatykiem 
i za zgodą Komisji przystąpiono do losowania wg poniższych zasad:

1. Karty podlegające losowaniu dzielone są na zbiory kart z taką samą 
liczbą punktów. Kolejne kroki procedury (od 2 do 6) należy powtórzyć 
niezależnie dla każdego zbioru kart z taką samą liczbą punktów.

2. Każda karta podlegająca losowaniu jest numerowana kolejnym nu-
merem od 1 do n, gdzie n oznacza liczbę kart podlegających losowaniu. 
Numery nadawane są poszczególnym kartom w sposób przypadkowy.

3. Numery od 1 do n wprowadzane są kolejno do arkusza kalkulacyj-
nego Microsoft Excel w kolumnie „numer karty”.

4. Dla każdego wprowadzonego numeru karty przyporządkowana zo-
staje losowo wygenerowana liczba (z wykorzystaniem funkcji LOS() – 
funkcja LOS() zwraca losową liczbę rzeczywistą o równomiernym roz-
kładzie, która jest większa niż lub równa 0 i mniejsza od 1, standardowo 
z dokładnością do dziewiątego miejsca po przecinku). Przyporządko-
wana danemu numerowi karty liczba wpisywana jest do sąsiedniej ko-
lumny „losowanie”.

5. Obie kolumny sortowane są według wartości kolumny „losowanie” 
od najmniejszej do największej.

6. Kolejność kart na liście wynikowej ustalana jest w kolumnie „nu-
mer karty” czytając kolejno numery kart od góry.

W przyszłym roku postaramy się tak uściślić dodatkowe kryteria 
i sposób ustalania kolejności na listach, aby budziły jak najmniej emo-
cji. 

Pragnę zauważyć, że tylko w dwóch ostatnich latach liczba miejsc 
w przedszkolach gminnych zwiększyła się o 250. W Planie Rozwoju 
Lokalnego jest zapisana budowa kolejnego przedszkola – w Sadach.

Gmina Tarnowo Podgórne współfinansuje również pobyt dzieci 
w przedszkolach niepublicznych, do których uczęszcza 300 maluchów. 
Koszt dofinansowania to 481,27 zł miesięcznie na każde dziecko (ra-
zem ponad 144 000 miesięcznie). Dodatkowo finansujemy pobyt dzieci 
z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu oraz 
dowóz i pobyt w przedszkolach specjalnych. 

Jak wielu rodziców mamy problem z dostaniem 
się naszego dziecka do przedszkola w Tarnowie 
Podgórnym. Pani Dyrektor przedszkola poinfor-
mowała nas że było losowanie komputerowe. Mam 
pytanie jak nazywa się program do losowania kom-
puterowego? 
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Baranowo

 Rozpoczęto prace związane z moderni-
zacją kanalizacji deszczowej na Os. Ru-
binowym (etap I cz. 3)

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

Wybrano wykonawcę budowy ul. Letni-
skowej

Ceradz Kościelny

Wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace 
remontowe w szkole podstawowej.

Chyby

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

Jankowice

 Unieważniono przetarg na budowę ście-
żek w parku (brak środków, ponowna 
procedura przetargowa po przesunięciu 
środków w budżecie)

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie 

Lusowo

 Zakończono budowę pomostów na plaży

Lusówko

 Ogłoszono przetarg na budowę kanali-
zacji deszczowej (odwodnienia) ul. Sie-
rosławskiej/Otowskiej

Kokoszczyn

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

Przeźmierowo

 Unieważniono przetarg na remont szko-
ły podstawowej – brak ofert. Powtórnie 
ogłoszono przetarg.

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. Wy-
sogotowskiej

 Unieważniono przetarg na budowę ska-
te parku (brak wystarczających środ-
ków, ponowna procedura przetargowa 
po przesunięciu środków w budżecie).

Sady

 Trwa budowa 2 komunalnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 

Sierosław

 Zakończono remont wejścia do świetlicy 

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości We wtorek, 26 czerwca, na terenie Gminy Tarnowo Podgór-

ne odbyła się ciekawa akcja społeczna „Posprzątaj po swo-
im psie”. Z inicjatywy Wydawnictwa Generalczyk ucznio-

wie klasy ID Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie pojechali do Chyb, 
przespacerowali ul. Szkolną, gdzie wbijali tabliczki hasłami nawołują-
cymi do sprzątania po czworonogach. 

Gmina Tarnowo Podgórne wsparła przebieg akcji zapewnieniem 
transportu autobusowego dla pierwszoklasistom. Strażnicy gminni 
przekazali uczniom odblaski. 

To druga taka akcja na terenie Gminy zorganizowana przez Wydaw-
nictwo Generalczyk, pierwsza miała miejsce w październiku 2009 r.

~ARz

Prosimy – posprzątaj!

Nowe auta dla Straży!

W drodze przetargu na 
potrzeby naszej Stra-
ży Gminnej zakupio-

no dwa samochody marki Peu-
geot Partner. Środki na zakup  
pochodziły z budżetu Gminy 

Tarnowo Podgórne. Samocho-
dy zostały oznakowane zgodnie 
z nowymi, obowiązującymi od  
1 lipca 2012 r., przepisami. 

~ARz
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Koncert – podziękowanie.  
Uroczysta inauguracja

Na Dni Barda, odpowia-
dając na zaproszenie 
Burmistrza Krzysztofa 

Żegańskiego, udała się delega-
cja z naszej Gminy pod przewod-
nictwem I Zastępcy Wójta Ewy 
Noszczyńskiej-Szkurat. 

Członkowie delegacji wzię-
li udział w konferencji „Rze-
ka i ruch turystyczny – Przełom 
Bardzki na Nysie Kłodzkiej” , 
a potem uczestniczyli w wyda-
rzeniach przygotowanych z oka-

U przyjaciół z Barda

Za 35 lat obecności w lu-
sowskiej parafii miesz-
kańcy naszej Gminy 

postanowili podziękować ks. kanoni-
kowi Ignacemu Karge organizując  
29 czerwca uroczysty koncert. 
Kościół był wypełniony po brzegi. 

Dziękowano za troskliwą opie-
kę duszpasterską, za zaangażo-
wanie księdza kanonika w życie 
lusowskiej parafii i całej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Kiedy w la-
tach 90-tych w Polsce rozpoczął 
się proces przemian społeczno-
-gospodarczych ksiądz Karge 
wspierał działalność społecznych 
komitetów obywatelskich, które 
działały na rzecz rozwoju Gmi-
ny. Następnie zaangażował się 
w rozwijanie inicjatyw kultural-
nych. Wspólnie z GOK SEZAM 
rozpoczął cykl koncertów Lu-
sowskie Poranki Muzyczne. Na 
przykościelnym placu od lat od-
bywają się dożynki „U Księdza 
za płotem łączone z Powiatowym 
Przeglądem Zespołów Folklory-
stycznych. Ksiądz wspiera także 
działalność Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”. Otwartość i po-
moc były wielokrotnie przywoły-
wane podczas Koncertu. Wszyscy 
podkreślali, że dzięki Księdzu 
Ignacemu parafia stała się praw-
dziwą wspólnotą. 

zji Dni Barda połączonych ob-
chodami Nocy Świętojańskiej. 
Warto podkreślić, że dzięki zaan-
gażowaniu wędkarzy z tarnow-
skiego koła załoga reprezentująca 
Gminę Tarnowo Podgórne pły-
nęła w „Spływie na BeleCzym” 
– przygotowane przez nich „pły-
wadło” podziwili wszyscy zgro-
madzeni na brzegu i moście wi-
dzowie. (o spływie piszemy także 
na str. 13) 

~ARz

Następnego dnia, 30 czerwca, 
odbyła się msza inauguracyjna 
ks. Dariusza Madejczyka, nowe-
go proboszcza w Lusowie. Ksiądz 
Dariusz Madejczyk urodził się 
w 1969 roku w Pniewach. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1994 
roku. W 2005 roku utworzył Dusz-
pasterstwo Młodych przy poznań-

skiej katedrze, a przez ostatnich 6 
lat kierował redakcją „Przewod-
nika Katolickiego”. Jest autorem 
licznych publikacji, prowadzi tak-
że swój blog w internecie (www.
dobrykierunek.pl). Witając pro-
boszcza życzymy mu zdrowia, sa-
tysfakcji z pracy na nowym miej-
scu i wielu łask bożych. ~ARz

Księże Ignacy – 
dziękujemy!

Księże Dariuszu 
– witamy!
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 Rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Te-
nisowej

Tarnowo  Podgórne

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

 Trwa opracowanie projektu budowlane-
go Tarnowskich Term

 Wysogotowo

 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

Po raz kolejny 17 czerwca 
w Przeźmierowie odbył się 
Antoniański Festyn Para-

fialny, którego celem, oprócz inte-
gracji wspólnoty parafialnej, była 
zbiórka funduszy na remont da-
chu kościoła. 

Jak zawsze wyjątkowy klimat 
festynu był wynikiem pracy i za-
angażowania wielu wspaniałych 
ludzi (podziękowania dla nich za-
mieszczamy na końcu numeru). 
Parafianie mieli możliwość sko-
rzystania z wielu i atrakcji: przy-
gotowano bogatą ofertę stoisk 
kulinarnych, a na stoisku medycz-
nym specjaliści udzielali porad. 
Można było wziąć udział w lo-
terii fantowej, w której nagrodą 

główną była wycieczka do Wied-
nia i Czech. Odbyły się także kon-
kursy dla dzieci, na które czekało 
mnóstwo ciekawych niespodzia-
nek: zabawy w ,,ogródku zabaw”, 
malowanie twarzy, dmuchany 
zamek-zjeżdżalnia, trampolina 
i konkursy sprawnościowe. 

Pogoda dopisała i ludzie tak-
że, przybywając bardzo licznie. 
Takie spotkania zawsze integrują 
mieszkańców, jednoczą ludzi wo-
kół ważnego celu i przede wszyst-
kim przyczyniają się do tworzenia 
prawdziwej wspólnoty parafial-
nej. Doświadczyliśmy chrześci-
jańskiej radości ze wspólnego 
świętowania.

~na

Udany Festyn Antoniański

Zaproszenie do 
Muzeum
Do końca lipca w Muzeum Powstańców Wiel-

kopolskich w Lusowie dostępna będzie wy-
stawa czasowa poświęcona mundurowi I 

Korpusu Polskiego w Rosji. Prezentowane na niej 
są reprodukcje unikatowych plansz z „Albumu mun-
durów 1-go Polskiego Korpusu” wydanego w roku 
1919. Album ten w całości niestety nie jest na co 
dzień dostępny, tym bardziej warto odwiedzić wy-
stawę.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym 
jakże ciekawym wycinkiem historii polskiej wojsko-
wości. ~muzeum

fo
t.

 D
.B

.

Stypendia szkolne 2012
Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013 należy skła-

dać w terminie od dnia 01.08.2012 r. do 15.09.2012 r.  w Urzędzie Gmi-
ny w Tarnowo Podgórne.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracow-
ników służb społecznych wniosek należy składać w terminie od dnia 
01.08.2011 r. do dnia 15.10.2012 r.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. 

351 zł  netto -  to kwota  której nie może przekraczać dochód mie-
sięczny  na członka rodziny ucznia ubiegającego się  o stypendium. 

Szczegółowych informacji oraz pobranie wniosku na w/w temat moż-
na uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.tarnowo-pod-
gorne.pl 

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem te-
lefonu 61 8959 253 (Grażyna Nawrot).

~GN
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Atrakcyjni dla biznesu
W poprzed-

nim nu-
m e r z e 

„sąsiadki~czytaj” 
informowaliśmy o 
tym, że w konkursie 
Miasta Atrakcyj-
ne dla Biznesu or-
ganizowanym przez miesięcznik 
Forbes Gmina Tarnowo Podgórne 
zajęła drugie miejsce wśród miej-
scowości do 50 tysięcy mieszkań-
ców. Poszukaliśmy dowodów na 
to, że rzeczywiście panują u nas 
warunki sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorczości. 

Warto wiedzieć, że na terenie 
naszej Gminy znajduje się ponad 
4,2 tysiąca firm, które dają łącz-
nie ponad 30 tysięcy miejsc pra-
cy. W ostatnim czasie ulokowały 
się takie firmy jak Curtis Health 
Caps, Zakłady Mechaniczne Ka-
zimieruk, Humite Company czy 
BrunoTassi. Równocześnie wiele 
przedsiębiorstw rozbudowało się, 
np.  STIHL (o halę magazynową, 
część biurową, budynek technicz-
ny prawie 4,5 tys m2), Imperial 
Tobacco Polska S.A. (rozbudo-
wa o halę produkcyjno-magazy-
nową ok. 10 tys. m2), Lidl (roz-
budowa budynku biurowego ok. 
5 tys. m2 ), Hammer (rozbudowa 
hali magazynowej z zapleczem 
socjalnym o  3,6 tys. m2 oraz plac 
składowo-manewrowy z układem 
komunikacyjnym o powierzchni 
ok. 4 tys. m2).

Firmy działające na terenie 
Gminy zdobywają liczne nagrody  
i wyróżnienia. Warto wspomnieć 
o Złotej Statuetce oraz tytule Li-
dera Polskiego Biznesu 2011 dla 
Imperial Tobacco czy tytułach 
Diamenty Forbesa wśród firm o 
przychodach powyżej 250 mln 
PLN dla Korbanek, Kimball Elec-
tronic Poland, PBG, Auto Handel 
Krotoski Cichy, Lidl.

Przedstawiamy kilka zdjęć po-
kazujących rozmach inwestycyj-
ny firm z terenu Gminy.

~ARz

Curtis Health Caps (Wysogotowo)

Stacja benzynowa BP (Wysogotowo)

Inea (Wysogotowo)

Zakłady Mechaniczne Kazimieruk  
(Tarnowo Podgórne)

Humite Company (Tarnowo Podgórne)

John Deere  (Sady)

Centrum Biurowo-Magazynowe Jakon 
(Swadzim)
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sprawozdanie 

W czerwcu zaplano-
wałem dwie sesje 
Rady Gminy. Pierw-

sza z nich odbyła się 5 czerwca. 
Była to jedna z najważniejszych 
sesji w roku. Jej głównym tema-
tem było głosowanie nad absolu-
torium dla Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne za wykonanie budżetu 
za rok 2011. Relację z wyników 
głosowania przeczytali Państwo 
już w poprzednim numerze na-
szego pisma. Raz jeszcze z przy-
jemnością przypomnę, że po 
przeprowadzeniu niezwykle sfor-
malizowanej procedury ocenia-
jącej Rada Gminy jednogłośnie 
w pełnym składzie udzieliła ab-
solutorium Wójtowi Gminy Ta-
deuszowi Czajce za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Ja ze 
swej strony oczywiście przy-
łączając się do tych gratulacji 

chciałbym wyrazić przy tej oka-
zji uznanie Komisji Rewizyjnej 
Rady za wykonaną pracę i staran-
ność w niełatwym przecież sfor-
mułowaniu opinii, będącej pod-
stawą rozpatrywania przez Radę 
wniosku o absolutorium. Pozo-
stałą część sesji wypełniło 17 
projektów uchwał . Najważniej-

sze wśród nich to: zmiana pro-
jektu budżetu Gminy oraz kilka 
projektów uchwał z zakresu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Rada nie zdecydowała się na pro-
ponowaną zmianę mpzp w rejo-
nie ul. Wypoczynkowej w Bara-
nowie. Zaaprobowano natomiast 
plan pod dolesienie po północnej 
stronie ul. Bukowskiej w Siero-
sławiu oraz zmiany w planie tere-
nów pod działalność gospodarczą 
w Swadzimiu. Pozostałe uchwa-
ły podjęte przez Radę miały już 
mniejszy ciężar gatunkowy. Na 
sesji tej miało też miejsce uroczy-
ste wręczenie nagród za udział 
w mistrzostwach sołectw Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w sezonie 
2011/2012.

Sesja, która odbyła się 26 
czerwca również obfitowała 
w projekty uchwał o niebagatel-
nym znaczeniu dla lokalnej spo-
łeczności. Pierwszym z nich był 
projekt w sprawie utworzenia 
przez Gminę spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością o nazwie 
Tarnowskie Termy Sp. z o. o. To 
pierwszy krok w celu wyłonienia 
podmiotu, który prowadzić będzie 
przyszłą budowę, a w przyszłości 
zarządzać Tarnowskimi Termami. 

Następnie Rada podjęła blok 
uchwał z dziedziny oświaty – naj-
ważniejsza dotyczyła rozmiaru 
i zasad udzielania zniżek w tygo-
dniowym wymiarze czasu pracy 
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska w oświacie. 

Spośród uchwał z zakresu za-
gospodarowania przestrzennego 
najważniejsza dotyczyła miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Chybach 
pomiędzy ul. Szamotulską a Je-
ziorem Kierskim oraz w Barano-
wie w rejonie ulic Kasztanowej 

i Wierzbowej – część A. Rada 
rozpatrzyła uwagi do tego pla-
nu, których nie uwzględnił Wójt 
w dotychczasowej procedurze. 
Uwagi do w/w planu zgłoszone 
zostały przez 31 zainteresowa-
nych podmiotów. Przy aktywnej 
obecności kilkorga z wniosko-
dawców Rada podjęła decyzje 
w opisanej kwestii. Rozpatrzo-
ne i przyjęte przez Radę uwagi 
spowodowały konieczność po-
nowienia procedury planistycz-
nej dla omawianego planu. Na 
sesji, z której zdaję Państwu re-
lację, Rada rozpatrzyła jeszcze 
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego terenów 
zieleni przy ul. Letniskowej 
w Baranowie oraz osiedla zabu-
dowy mieszkaniowej w Sierosła-
wiu. Uchwaliła też przystąpienie 
do opracowania planów miej-
scowych w Wysogotowie w re-
jonie ul. Wierzbowej, Grzybo-
wej, Szparagowej oraz w Sadach 
po zachodniej stronie trasy S11, 
a także w Sierosławiu w rejonie 
ul. Pokrzywnickiej. Jeszcze tylko 
kilka uchwał z zakresu gospodar-
ki nieruchomościami oraz nie-
wielkie zmiany w budżecie Gmi-
ny i program sesji obejmujący 
21 projektów uchwał został wy-
pełniony. Mogłem zatem życzyć 
radnym wspaniałych wakacji. 
Następna sesja odbędzie się 17 
lipca 2012 roku. Już dziś wszyst-
kich Państwa serdecznie na nią 
zapraszam. Szczegółowy prze-
bieg obu relacjonowanych sesji 
jest już dostępny na stronach in-
ternetowych Gminy. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy wyraziła 

zgodę na utworzenie 

spółki Tarnowskie 

Termy

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 5 i 26 czerwca
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aktualności

Gdzie  
po leki?

-16- 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Nazwa apteki, adres Telefon 

pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni wolne 
od pracy 

święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00. 

Gmina Tarnowo Podgórne* 
Apteka Tarnowska, ul. 
Poznańska 82B,  Tarnowo 
Podgórne (61) 816-45-77 8.00-20.00 8.00-16.00

09.07.2012 - 15.07.2012 
10.09.2012 - 16.09.2012 
12.11.2012 - 18.11.2012 25.12.2012

Apteka, ul. Rynkowa 75C, 
Przeźmierowo (61) 652-41-74 8.00-20.00 9.00-14.00

16.07.2012 - 22.07.2012 
17.09.2012 - 23.09.2012 
19.11.2012 - 25.11.2012 

26.12.2012

Apteka „Pod Orłem” ul. 
Sportowa 1, Tarnowo 
Podgórne 

(61) 814-64-05 9.00-18.00 10.00-13.00
23.07.2012 - 29.07.2012 
24.09.2012 - 30.09.2012 
26.11.2012 - 02.12.2012 

„Sagittarius” 
 ul. Św. Antoniego 2, Swadzim

(61) 663-80-82
(61) 663-80-83 9.00-21.00 9.00-21.00 9.30-20.00

28.05.2012 - 03.06.2012 
30.07.2012 - 05.08.2012 
01.10.2012 - 07.10.2012 
03.12.2012 - 09.12.2012 

Apteka Św. Tomasza,  
ul. 23 Października 59a, 
Tarnowo Podgórne 

(61) 814-60-81 8.00-19.00 8.00-14.00

04.06.2012 - 10.06.2012 
06.08.2012 - 12.08.2012 
08.10.2012 - 14.10.2012 
10.12.2012 - 16.12.2012 

27.05.2012

„Apteka Nasza” ul Ogrodowa 
14, Przeźmierowo (61) 639-17-86 8.00-20.00 9.00-13.00

11.06.2012 - 17.06.2012 
13.08.2012 - 19.08.2012 
15.10.2012 - 21.10.2012 
17.12.2012 - 23.12.2012 

11.11.2012

Apteka „Stokrotka” ul. 
Rynkowa 88, Przeźmierowo (61) 814-21-75 8.00-20.00 8.00-15.00

18.06.2012 - 24.06.2012 
20.08.2012 - 26.08.2012 
22.10.2012 - 28.10.2012 

1.11.2012

Rada Powiatu Poznańskie-
go uchwaliła rozkład go-
dzin pracy aptek ogólno-

dostępnych na terenie powiatu w 
porze nocnej, w niedzielę, święta 
i inne wolne od pracy do 31 grud-
nia 2012 r.

-17- 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Nazwa apteki, adres Telefon 

pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni wolne 
od pracy 

24.12.2012 - 30.12.2012 

Apteka „Stokrotka II” ul. 
Rynkowa 105, Przeźmierowo (61) 652-38-93 8.00-20.00 8.00-15.00

25.06.2012 - 01.07.2012 
27.08.2012 - 02.09.2012 
29.10.2012 - 04.11.2012 

31.12.2012

15.08.2012

Punkt Apteczny ul. 
Przemysława 79/210 
Baranowo, Przeźmierowo  

(61) 652-71-46 9.00-17.00 9.00-13.00

Apteka Św. Jakuba 6, ul. 
Poznańska 6, Lusowo (61) 814-73-18 8.00-19.00 8.00-14.00 8.00-12.00

02.07.2012 - 08.07.2012 
03.09.2012 - 09.09.2012 
05.11.2012 - 11.11.2012 

7.06.2012

* Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Tarnowo Podgórne w porze nocnej odbywa się
w godz. 22.00-8.00 na zgłoszenie telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia pacjenta, 

natomiast w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00. 

Do Tarnowa Podgórnego 
zjechali najlepsi groome-
rzy, czyli fryzjerzy dla 

psów. W dniach 7 i 8 lipca odbyły 
się bowiem III Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu 
Psów, organizowane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Groomerów 
pod patronatem naszej Gminy.

Zawodnicy startowali w kilku 
kategoriach, różniących się sposo-
bem pielęgnacji psów (strzyżenie, 
trymowanie, spaniele, pudle) oraz 
w kategoriach specjalnych (po-
czątkujący i „model dog” – start 
ze sztucznym, psim modelem). 
Czas na wykonanie fryzur wynosił 
w niektórych przypadkach nawet 
3 godziny – godne podziwu są za-
tem i skupienie groomerów na każ-
dym szczególe, i cierpliwość psów, 
które poddawały się wszystkim za-

Mistrzostwa Groomerów
biegom. Umiejętności fryzjerskie 
oceniał trzyosobowy międzynaro-
dowy zespół sędziowski. Najlep-
szym groomerem został Zygmunt 
Stelmach (na zdjęciu z psem), który 
otrzymał tytuł Best In The Show.

Konkursowi towarzyszył po-
kaz psiej mody i pokaz szkolenia 

psów. Można było także skorzy-
stać z porad fryzjerskich i wetery-
naryjnych. 

Zapraszamy do obejrzenia na 
ostatniej stronie gazety fotorelacji 
z tego ciekawego wydarzenia.

 ~ARz
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 21 czerwca

21 czerwca 2012r. od-
była się XIX Sesja 
Rady Powiatu mia-

ła ona uroczysty charakter. Wrę-
czono nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechnienia i ochrony 
kultury w 2011 r. Kapituła kon-
kursowa przyznała I i III nagro-
dę (II nie przyznano). Trzecią na-
grodę (2 500 zł) otrzymała Kapela 
„Plewiszczoki”, natomiast pierw-
szą (8 000 zł) otrzymał Zdzisław 
Pawlaczyk, kierownik muzyczno-
-wokalny naszego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”. 

Pracę swoją zaczynał w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Najpierw 25 lat kie-
rował chórem Zespołu Pieśni i 

Tańca „Wielkopolska”. Potem w  
latach osiemdziesiątych był kie-
rownikiem Działu Muzyki i Tań-
ca Pałacu Kultury w Poznaniu, 
kierownikiem wokalno-muzycz-
nym „Łanów” i „Łaników” przy 
Akadami Rolniczej. Z zespołem 
„Lusowiacy” jest od 2002, dzięki 
choreografowi Romanowi Maty-
siakowi. 

Po wręczeniu nagród i gratula-
cjach Rada rozpatrzyła następują-
ce uchwały w sprawie: 

* ustanowienia logo Powiatu 
Poznańskiego, 

* przyjęcia Programu opie-
ki nad zabytkami Powiatu Po-
znańskiego na lata 2012 -2015 

* przyjęcia Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego Po-
wiatu Poznańskiego na lata 
2012-2015, 

* przyjęcia „Programu roz-
woju pieczy zastępczej w Po-
wiecie Poznańskim na lata 2012 
– 2015” (na ten cel Powiat prze-
znaczy 3 miliony złotych), 

* przyjęcia „Programu ochro-
ny środowiska dla Powiatu Po-
znańskiego na lata 2012- 2015 z 

perspektywą na lata 2016–2019” 
(ma on służyć realizacji założeń 
„Polityki ekologicznej Państwa z 
perspektywą do 2016 r.”, wska-
zuje główne zagrożenia środowi-
ska, określa cele i priorytety eko-
logiczne), 

* zmiany uchwały nr 
XXVI/234/II/2005 z 22.02.2005r. 
w sprawie rozliczania tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli. 

Radna Powiatu  
~Krystyna Semba

Informowaliśmy Państwa 
o pracach Podkomisji ds. „Ja-
nosikowego” pod przewod-

nictwem Waldy Dzikowskiego. 
Dla przypomnienia: Gmina Tar-
nowo Podgórne co rok wpłaca 
do budżetu państwa ok. 10 mln zł 
z tego tytułu. Komisja zakończy-
ła prace, a sprawozdanie zostało 
przekazane Komisjom Samorzą-
du Terytorialnego oraz Finansów 
Publicznych, które będą nad nim 
debatować na wspólnym posie-
dzeniu. Wypracowany w Podko-
misji projekt nowelizacji ustawy 
o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego przewiduje:

- ustanowienie górnej granicy 
wpłat rocznych wnoszonych przez 
zamożniejsze samorządy oblicza-
nej od dochodów podatkowych na 
poziomie 15% dla gmin, 45% dla 
powiatów i 35% dla województw,

- wprowadzenie nowych zasad 
podziału subwencji rekompensują-
cej pomiędzy gminy, w tym zwięk-
szenie z 25 do 43% kwoty rozdzie-
lanej wg kryt. dochodowego,

- zmiany sposobu obliczania 
wskaźnika G dla gmin liczących po-
wyżej 300 tys. mieszkańców oraz 
wskaźnika P dla powiatów liczących 
powyżej 300 tys. mieszkańców po-
przez ustalenie przeliczeniowej licz-
by mieszkańców – wyższej od fak-
tycznie zameldowanych,

- podwyższenie progów docho-
dowych dla powiatów zobowiąza-
nych do dokonania wpłat ze 110% 
na 115% wskaźnika Pp oraz ob-
niżenia % wysokości nadwyżki 
przy obliczeniu wpłaty rocznej.

 Poseł Waldy Dzikowski pod-
kreślił, iż wypracowany kompro-
mis jest rozwiązaniem tymczaso-
wym. Istnieje bowiem potrzeba 

przystąpienia do przebudowy sys-
temu, także z uwagi na zniesienie 
w 2014 r. obowiązku meldunko-
wego (liczba osób zameldowa-
nych na terenie danej jednostki 
samorządu terytorialnego stanowi 
obecnie podstawę obliczania jej 
dochodów podatkowych). 

W ostatnich dniach przeby-
wał w Poznaniu Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 
Zdrojewski. Uczestniczył w spek-
taklach Festiwalu Malta. Odznaczył 
Lecha Raczaka – współtwórcę Te-
atru Ósmego Dnia, byłego szefa ar-
tystycznego Teatru Polskiego oraz 
Festiwalu Malta – Medalem Zasłu-
żony dla Kultury Gloria Artis.

~Biuro Poselskie PO
Mieszkańcom Gminy Tarnowo 

Podgórne życzę miłego wakacyj-
nego wypoczynku!
Waldy Dzikowski, Poseł na Sejm RP

Zdzisław Pawlaczyk, kierownik 
muzyczno-wokalny „Lusowia-
ków” odbiera nagrodę od staro-
sty Jana Grabkowskiego
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 bezpieczeństwo

W czerwcu uczestniczyliśmy i podejmowa-
liśmy interwencje między innymi:

1 czerwca, Tarnowo Podgórne: nieza-
chowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rząt, zastosowano środki prawem przewidziane;

5 czerwca, Lusówko: obrócone znaki drogowe, 
przekazanie zarządcy drogi w celu przywrócenia 
oznakowania do stanu zgodnego z przepisami;

7 czerwca: w ramach współpracy z Komisaria-
tem Policji zabezpieczenie uroczystości związanych 
z procesjami „Bożego Ciała”’;

10 czerwca, Przeźmierowo: ujęcie nietrzeźwego 
rowerzysty, sprawę przekazano Policji w Tarnowie 
Podgórnym;

11 czerwca, Chyby: zgłoszenie dotyczące zagra-
żającego życiu i zdrowiu uczestników ruchu drzewa 
przechylonego nad jezdnią, zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, na miejsce wezwano Straż Pożarną, któ-
ra wycięła drzewo, kolejne zgłoszenie dotyczące po-
dobnego zdarzenia w tej samej miejscowości miało 
miejsce w dniu 12 czerwca;

15 czerwca, Lusowo: interwencja z Państwowej 
Straży Pożarnej dotycząca gniazda os w miejscu 
publicznym, po przybyciu na miejsce patrolu oka-
zało się, że jest to rój pszczół, na miejsce wezwano 
pszczelarza;

20 czerwca, Baranowo: spalanie odpadów w pie-
cu, przeprowadzono kontrolę rachunków oraz nieru-

Z notatnika Gminnego Strażnika
chomości – nie potwierdzono spa-
lania zabronionych odpadów;

24 czerwca, Lusowo: spalanie 
odpadów na powierzchni ziemi, 
przeprowadzono kontrolę nieru-
chomości, nie potwierdzono faktu 
spalania;

27 czerwca, Chyby: niezacho-
wanie środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt, zastosowano 
środki prawem przewidziane;

29 czerwca, Wysogotowo: wy-
lewanie nieczystości ze zbiornika 
bezodpływowego „szamba”, pro-
wadzone są czynności wyjaśniają-
ce.

Uczestniczyliśmy także w egza-
minie na kartę rowerową i spotka-
niu podsumowującym Dni Zdro-
wia i Bezpieczeństwa w Szkole 
Podstawowej w Lusówku, egzami-
nie praktycznym na kartę motoro-
werową w Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym, a także w Tygodniu 
Bezpieczeństwa w Szkole Podsta-
wowej w Lusowie.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Monitoring wizyjny Gminy Tarnowo Pod-
górne, jak często nazywa się system tele-
wizji dozorowej w obiegu zamkniętym, 

może stanowić element systemu zapewnienia bez-
pieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  
Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wy-
magających interwencji: zarejestrowany przez ka-
mery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, 
straży gminnej i innych służb*. 

Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne znajduje 
się 11 punktów kamerowych. Centrum monitoringu 
znajduje się w komendzie Straży Gminnej przy ul. 
Słonecznej w Tarnowie Podgórnym. Dostęp do ob-

razu „na żywo” mają strażnicy 
Straży Gminnej oraz dyżurny Ko-
misariatu Policji w Tarnowie Pod-
górnym. Wszystkie punkty ka-
merowe posiadają funkcję pracy 
manualnej (ręczna obsługa przez 
operatora) oraz tryb pracy auto-
matycznej, dzięki czemu można 
zaprogramować tor ruchu każ-
dej kamery i obserwować wybra-
ny obszar. Dzięki monitoringowi 
można podjąć interwencję wobec 
sprawców, którzy dopuszczają się 
wykroczeń, zakłócają spokój lub 
porządek publiczny. Straż Gminna 
dysponuje również fotopułapką do 
dyskretnej obserwacji m.in. miejsc 
nielegalnego wyrzucania śmieci. 

Nie od dziś wiadomo, że jednym 
z najważniejszych działań wpływa-
jących na poziom bezpieczeństwa 
jest tzw. monitoring sąsiedzki. Pod-
czas wakacji lawinowo rośnie licz-
ba włamań do mieszkań i domów 
jednorodzinnych, dokonywane są 

drobne kradzieże czy dewastacje 
mienia. A to właśnie nasi sąsiedzi 
jako pierwsi mogą reagować na 
niepokojące zachowania, odgłosy 
dobiegające zza ściany, klatki scho-
dowej, nieruchomości, czy dostrzec 
kręcące się podejrzane osoby. Ape-
luję: zwracajmy uwagę na naj-
bliższe otoczenie, interesujmy się 
tym, co dzieje się wokół nas.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

*W związ-
ku z realizowanymi zadaniami określony-
mi w ustawie o strażach gminnych, straży 
przysługuje prawo do obserwowania i re-
jestrowania przy użyciu środków tech-
nicznych obrazu zdarzeń w miejscach pu-
blicznych w przypadku, gdy czynności te 
są niezbędne do wykonywania zadań oraz 
w celu: utrwalania dowodów popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciw-
działania przypadkom naruszania spoko-
ju i porządku w miejscach publicznych, 
ochrony obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności publicznej.

Monitoring gminny i sąsiedzki
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Uroczyste wręczenie na-
gród w VIII edycji kon-
kursu „Mój pomysł na 

biznes” organizowanego przez 
Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców „TSP” w Tar-
nowie Podgórnym odbyło się 13 
czerwca w Gimnazjum w Tarno-
wie Podgórnym.

Do konkursu zgłosiło się: 
•	 7 uczniów z Gimnazjum 

w Tarnowie Podgórnym, 
•	 12 uczniów z Gimnazjum 

w Baranowie,
•	 2 uczniów z Liceum w Tar-

nowie Podgórnym.

Zadaniem młodzieży było 
przygotowanie prac opisujących 
ich pomysły na biznes, które zo-
stały ocenione przez nauczycie-
li. Najlepsze zostały nagrodzone 
zwiedzaniem Urzędu Gminy i za-
kładów pracy: Zakładu Piekar-
niczo-Cukierniczego „GLUTE-

Konkurs „Mój pomysł na biznes” 2012 
ROZSTRZYGNIĘTY !!!

NEX”, Restauracji Stara Wozownia i Schattdecor 
Sp. z o.o. Młodzież poznawała zasady prowadzenia 
biznesu w różnych formach działalności gospodar-
czej. 

Następnie uczestnicy konkursu przygotowali pre-
zentacje, opisujące ich pomysł na biznes, które były 
przedstawiane przed Komisją. 6 prac przygotowa-
li uczniowie z Gimnazjum w Baranowie, 4 prace – 
z Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, a 2 – z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. 

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zaję-
ła praca Marka Owedyka i Tomasza Gotowickie-
go Gimnazjum Baranowo, drugie: Kamila Romczy-
ka i Klaudii Książkiewicz Gimnazjum Baranowo, 
a trzecie: Zuzanny Tecław i Julii Lipowicz Gimna-
zjum Baranowo 13 pkt. Warto podkreślić wysoki po-
ziom prac, dużą pomysłowość, dojrzałość projektów, 
bardzo duży potencjał twórczy młodzieży. 

Nagrody wręczali Tadeusz Czaj-
ka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, 
który przyjął honorowy patronat 
nad konkursem i był współfunda-
torem głównej nagrody (cyfrowy 
aparat fotograficzny) i Krzysztof 
Szumski, w imieniu Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców, 
które ufundowało pozostałe nagro-
dy w klasyfikacji generalnej (cyfro-
we aparaty fotograficzne, odtwa-
rzacze MP3 i programy do nauki 
języka angielskiego).

Pamiątkowym dyplomem wy-
różniono opiekunów zdobywców 
I miejsca Renatę Maciejewską 
i Ewę Wojciechowską z Gimna-
zjum w Baranowie oraz wszystkie 
zakłady biorące udział w konkursie 
i TPBUS. Uroczystość zakończy-
ły scenki z Hamleta „na wesoło” 
w wykonaniu uczniów z Gimna-
zjum w Tarnowie Podgórnym pod 
kierownictwem Olgi Dragan.

Z ramienia TSP całość nadzo-
rował Łukasz Szlanga i Łukasz 
Przybył. Wszystkim uczestnikom, 
nauczycielom, dyrekcjom szkół, 
zakładom pracy, Urzędowi Gminy 
i TPBUS-owi za zaangażowanie 
bardzo dziękujemy. Zapraszamy 
do udziału w IX edycji w przy-
szłym roku.  ~K.Sz.

Za nami Walne Zebranie 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, które odbyło się 25 

lipca. Przedstawiono sprawozda-
nie z działalności dydaktycznej, 
organizacyjnej i finansowej.  Do-
tychczasowy zarząd jednogłośnie 
otrzymał absolutorium. W związ-
ku z upływem trzyletniej statuto-
wej kadencji odbyły się wybory 
nowego zarządu.

Rezygnację z funkcji prezesa 
złożyła Jadwiga Kwiek, a Edward 
Gajewy nie zdecydował się prze-
wodniczyć komisji rewizyjnej.

Zmiany w UTW Po zgłoszeniu kandydatów i przeprowadzeniu wyborów ukonstytu-
ował się nowy zarząd i komisja rewizyjna w następującym składzie:

Irena Szewczyk – Prezes UTW
Maria Zgoła – V-ce prezes
Elżbieta Bieniek – V-ce prezes
Maria Kaniewska – Przewodnicząca Rady Programowej
Maria Machowina – Skarbnik
Maria Łukowiak – Sekretarz
Kazimiera Kubiak – sekcja turystyki
Barbara Śmielińska
Barbara Dworczyk
Danuta Rasztar 
 Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: przewodni-

cząca Halina Kozak, członkowie: Romuald Gajewski i Bogdan Jawor-
ski. 

Zarząd uprzejmie informuje, że w lipcu i sierpniu nie będzie wtorko-
wych dyżurów (zostaną wznowione we wrześniu).

Wszystkim członkom i sympatykom UTW życzymy świetnej pogody 
i dobrego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach!

~Maria Zgoła

W ramach 
konkursu 
zaprezentowano 
12 prac
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W dniach 21-24 czerw-
ca Sołtys i Rada So-
łecka zorganizowali 

wycieczkę do partnerskiego mia-
sta naszej Gminy Barda – Miasta 
Cudów.

Pierwszego dnia po południu 
ruszyliśmy z przewodnikiem na 
zwiedzanie miasta, przede wszyst-
kim by zobaczyć perełkę zabyt-
ków Sanktuarium Bazylikę Mniej-
szą Nawiedzenia NMP. Z zewnątrz 
mało ciekawa barokowa budowla 
sakralna z przełomu XVII i XVIII 
w. Dopiero po wejściu do środka 
można zobaczyć bogactwo sztuki 
sztukatorskiej, rzeźbiarskiej i ma-
larskiej śląskich artystów. Piękny 
główny ołtarz, w którym znajduje 
się obraz M. Willmanna, pod któ-
rym został umieszczony najwięk-
szy skarb Barda figura Matki Bo-
skiej Bardzkiej – Matki Cudów 
wykonana z drewna w XII w. To 
do niej od ponad 700 lat co roku 
pielgrzymuje tysiące wiernych 

Partnerskie Bardo

(w rocznicę 700-lecia pielgrzymowania w krypcie po-
wstała ruchoma szopka).

Nieopodal Sanktuarium znajduje się Wzgórze 
Różańcowe, zespół 13 kaplic poświęconych życiu 
i męce Jezusa, powstałych w latach 1904-1936. Każ-
da kaplica utrzymana jest w innym stylu: neoromań-
skim, neogotyckim i neobarokowym, a umieszczone 
w nich drewniane rzeźby są naturalnej wielkości.

Następnego dnia zwiedziliśmy okolicy Barda, 
a przede wszystkim Jaskinię Niedźwiedzią w Klet-
nie, należącą do najpiękniejszych jaskiń europej-
skich. Byliśmy też w Stroniu Śląskim, którego atrak-

cją jest wodospad „Wilczki”, 
największy i najwyższy w masy-
wie Śnieżka oraz wiele domów 
wzniesionych w stylu tyrolskim.

Dużo emocji, obaw i niepo-
koju wśród nas budził zaplano-
wany na sobotę 18 km spływ 
pontonowy Nysą Kłodzką, bo 
większość z nas po raz pierw-
szy miała uczestniczyć w takiej 
eskapadzie. Obawy okazały się 
przedwczesne, bo spływ dostar-
czył nam wielu wrażeń i okazał 
się wspaniałą frajdą.

W czasie naszego pobytu ob-
chodzone były Dni Barda połą-
czone z Jarmarkiem Ziemi Ząb-
kowickiej. Program obchodów 
bardzo bogaty: znalazły się w nim 
m.in. „Spływ Na BeleCzym”, ob-
chody Nocy Świętojańskiej, na-
uka tańca świętojańskiego, pre-
zentacje regionalnych artystów 
i zespołów muzycznych.

Tych kilka dni pobytu to jednak 
mało, by poznać wszystkie atrak-
cje Barda i jego pięknych okolic. 
Jest jeszcze wiele do zobaczenia.

~Jadwiga Pietrucha

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

29 lipca zostaną rozegrane zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusza Czaj-
ki. Zawody zostaną rozegrane na 
stawach w Baranowie. Zbiórka za-
wodników o 7.00. Zawody zostaną 
rozegrane w dwóch kategoriach: 
seniorów i juniorów. Wędkowanie 
na jedną wędkę spławikową. 

Przypominamy, że 19 sierpnia 
na Jeziorze Lusowskim zostaną 
rozegrane zawody o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne Grzegorza Le-
onharda oraz Puchar Posła Waldy 
Dzikowskiego. Zbiórka o 7.00.

10 czerwca zostały rozegrane 
zawody wędkarskie o tytuł Mi-
strza Koła 2012 w kategorii senior 
i junior. Oto wyniki: 

Klasyfikacja indywidualna – 
seniorzy

Wieruszewski Michał 3.830 

Wiadomości wędkarskie

Lima Piotr 3.685 
Szatkowski Michał 3.650 
Wolny Daniel 3.200
Sikorski Marek 3.110 
Ryby do wagi zgłosiło 41 osób na 49 startujących
Klasyfikacja indywidualna – juniorzy
Braniewicz Patryk 2.595 
Braniewicz Dawid 1.505
Kasprzak Łukasz 570
Rogowski Adrian 270
Startowało 6 juniorów i wszyscy złowili ryby
Klasyfikacja Grand Prix za 2012 rok – seniorzy
Lima Piotr 103 
Pazgrat Marek 98 

Sikorski Marek 98
Fechner Marcin 98
Klasyfikacja Grand Prix za 

2012 – juniorzy
Kasprzak Łukasz 119
Fechner Tymoteusz 71 
Braniewicz Dawid 49
Braniewicz Patryk 49 

23 czerwca reprezentant koła 
Dariusz Goroński został zwycięz-
cą zawodów zorganizowanych z 
okazji 60-lecia Koła Jeżyce. 

22-24 czerwca członkowie koła 
tarnowskiego wzięli udział w III 
Ogólnopolskim Spływie na Be-
leCzym z okazji Dni Barda. Na-
sza załoga przygotowała boisko 
piłkarskie z dwoma bramkami i 
piłką do gry (wszystko ułożono 
na beczkach). Przebrani wędka-
rze przypominali Ronaldo i Inie-
stę. Udało się przepłynąć rzekę, 
trochę na beczkach, trochę pod 
wodą, trochę przepychając „bo-
isko”. Z brzegu nasze zmagania 
wspierała wycieczka mieszkań-
ców Tarnowa Podgórnego. 

~Marek Perz  Prezes Koła
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Wiadomości brackie

Uczestnicy  
zawodów   
w Baranowie.

W czerwcu od wielu lat 
organizujemy strzela-
nia dla najmłodszych. 

2 czerwca zorganizowaliśmy 
strzelanie wiatrówkowe w  Sie-
rosławiu i  Ceradzu Kościelnym, 
a dzień później w Baranowie. 
Dzieci i młodzież rywalizowała 
z dużym zacięciem sportowym, 
zwycięzcy otrzymali nagrody. 

17 czerwca odbył się Festyn 
Antoniański w Przeźmierowie, 
gdzie Bractwo wystawiło strzel-
nicę wiatrówkową. W  zabawie 
uczestniczyły całe rodziny. Dla 
najlepszych Bractwo ufundowa-
ło nagrody i puchary. Również 
w tym dniu, na zaproszenie Rady 
Osiedla „Strzeszyn Grecki” po 
raz drugi współorganizowaliśmy 
festyn rodzinny dla mieszkań-
ców. 

1 lipca rywalizowaliśmy na na-
szej strzelnicy o tytuł Króla Zie-
lonoświątkowego Okręgu Sza-

motulskiego. Miło mi ogłosić, 
iż Królem Zielonoświątkowym  
Okręgu został brat Marian Le-
opold, a rycerzami – Waldemar 
Maciejewski i Mieczysław Szcze-
chowiak (KBS Pniewy). 

W czerwcu odwiedziliśmy 
również zaprzyjaźnione bractwo 
z Grzebieniska, które obchodziło 
XX-lecie powstania.

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. 

Zapraszamy! Szczegółowych 
informacji udziela brat Leszek Je-
rzak, tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

Pierwszy strzał na bramkę, 
tuż po poświęceniu boiska, 
2 czerwca oddał proboszcz 

ks. kan. Ignacy Karge. 
O godz. 17.00 pojawili się za-

proszeni goście: Wójt Tadeusz 
Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard 
i I Zastępca Wójta Ewa Nosz-
czyńska - Szkurat. Po uro-
czystym przecięciu wstęgi 
przystąpiliśmy do meczu inau-
guracyjnego.

Naprzeciwko siebie stanę-
ły dwie drużyny: Panie w pro-
fesjonalnych fartuchach ku-
chennych i Panowie w obuwiu 
gumowym powyżej kostek (pre-
ferowane tzw. ,,gumofilce”). 
W pierwszej połowie widowi-
sko przy pełnej widowni obfi-
towało w emocjonujące zwro-
ty akcji z lekką przewagą płci 
pięknej. Druga odsłona to fine-
zyjne akcje Panów, które pomo-
gły wywalczyć remis w ostat-
nich minutach spotkania.

Spotkanie takiej rangi musiało 
zostać rozstrzygnięte, toteż zapa-
dła decyzja o rzutach karnych. Na 
nowym boisku Panie okazały się 
lepsze i wygrały spotkanie 15:14! 
Po zmaganiach piłkarskich udali-
śmy się wszyscy do świetlicy swa-
dzimskiej na poczęstunek, czyli 
pieczone prosię, chłodnik i swoj-
ską kiełbasę. Rozpoczęta o godz. 
20.00 zabawa sołecka do białego 
rana była ostatnim punktem otwar-
cia boiska w Swadzimiu.

W fartuchach i gumofilcach!

Wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy przyczynili się do po-
wstania pięknego boiska w imie-
niu swoim oraz mieszkańców 
Swadzimia bardzo dziękuję. Ser-
deczne podziękowania składam 
mieszkańcom naszej miejscowo-
ści za liczne przybycie oraz za 
zaangażowanie się w ceremonię 
otwarcia.

Z sołeckim pozdrowieniem
~Rafał Jabłoński
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Ratujmy nasz zabytek 
    Część IX

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

Minął czerwiec, trzeci miesiąc prac ekipy re-
montowej. Jest to stale I etap remontu na-
szego kościoła, finansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w zadaniu pt. „Wzmocnienie konstrukcji sklepienia 
i ścian nawy”. Etap ten obejmuje pięć punktów: 

1. Rusztowanie wspierające sklepienie (wykonano 
w kwietniu), 

2. Skotwienie ścian zewnętrznych ściągiem stalo-
wym okalającym kościół oraz ściągami poprzeczny-
mi nawy kościoła (wykonano w maju), 

3. Wykonanie żelbetowych żeber wzmacniają-
cych („unoszących”) stare żebra ceramiczne oraz 
wzmocnienie całej przestrzeni stropu wklejaną siat-
ką z włókna szklanego (aktualnie: czerwiec/lipiec), 

4. Wykonanie ścian żelbeto-
wych w przestrzeni nad sklepie-
niem (aktualnie: czerwiec/lipiec), 

5. Zasypka obciążająca strop 
(do wykonania). 

Na zakończenie pozostanie 
żmudny demontaż koryt zabez-
pieczających kształtki żeber, 
drewnianych stempli podtrzy-
mujących strop oraz metalowego 
rusztowania wewnątrz kościoła.

Na początku obecnych prac na-
leżało na strychu usunąć ze stropu 
tynk, zdemontować cegły, który-
mi przemurowano żebra, oczyścić 
sklepienie przemysłowym odku-
rzaczem, uzupełnić spoiny.

Wykonywana jest teraz naj-
istotniejsza część tej technologii: 
żebra żelbetowe wzmacniające 
stare żebra ceramiczne. Powstaje, 
oparta na ścianach zewnętrznych 
na całym grzbiecie sklepienia, 
konstrukcja żelbetowa, do której 
zostanie podwieszony na hakach 
stary gotycki strop. Będziemy za-
tem mieli gotycki „sufit wiszący”. 
Już nam nie spadnie. 

Zrealizowano to w następujący 
sposób. W kształtkach ceramicz-
nych starych żeber nawiercono 
otwory, w które wklejono haki. 
Haki podwieszono na konstruk-
cji zbrojenia ułożonego w liniach 
gotyckich żeber. Tak jak gotyckie 
żebra tak i nowe żebra żelbeto-
we schodzą się po kilka w węzeł 
i spoczywają na stopie na ścia-
nach zewnętrznych. Zbrojenia 
oszalowano i zalano betonem.

Kolejny punkt to wykonanie 
ścian żelbetowych w przestrzeni 
nad sklepieniem. Nawa kościoła 
została już ściągnięta w czterech 
miejscach ściągami poprzecznymi 
(na strychu kościoła). Dwa z nich 
(pośrodku nawy) zostaną obudo-
wane konstrukcją zbrojeniową 
i zalane betonem, tworząc pod da-
chem ściany żelbetowe wysokie 
około 150cm. Zapewnią one trwa-
łe poprzeczne ściągnięcie murów 
kościoła. Po tych pracach betono-
wych przestrzenie między żebrami 
zostaną wyklejone wspomnianą 
siatką z włókna szklanego.

Prace są wyjątkowo czaso-
chłonne. Utrudnia je przestrzeń 
ograniczona drewnianymi belka-
mi dachu. Najczęściej możliwa 
jest wyłącznie praca na kolanach. 
550-letni gotycki strop jest „ręcz-
nie wykonany”, nic się nie powta-
rza, żaden łuk stropu nie jest taki 
sam. Nie można nic  przyspieszyć 
przygotowując gięcie konstrukcji 
stalowej w łuki na zewnątrz. Dzi-
siejsi rzemieślnicy muszą dosto-
sować się do średniowiecznych 
standardów i też „ręcznie wy-
konywać” gięcie konstrukcji na 
strychu kościoła. Taki mamy pra-
cowity spadek po przodkach. To 
sprawia, że remont się wydłuża, 
ale koniec I etapu już powoli wi-
dać. Kolejne etapy odbudowy na-
szego zabytkowego kościoła, któ-
re będziemy finansowali sami, są 
przed nami.

Opracował:   Kazimierz Szulc
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  wspomnienie

Pragnę zapisać garść wspomnień o moim ojcu 
Marianie Just. Według dostępnych nam do-
kumentów ród  Justów związany jest z Tar-

nowem Podgórnym od 1785 roku. Mój ojciec był 
w czwartym pokoleniu (urodził się 12 lutego 1898 
roku w Poznaniu, zmarł w 1980 roku) mieszkańcem 
Tarnowa Podgórnego. Jego pradziad August zmarł 
w 1832 roku, dziadek August w 1919 r., a jego ojciec 
Stanisław przypuszczalnie w 1935 r. Matka mojego 
ojca Józefa Laskowska pochodziła z Lusowa. Zmarła 
w 1937 roku.

Marian Just ukończył szkołę powszechną (nie-
miecką) ukończył w Tarnowie. 

Od pierwszego rozbioru w 1772 roku do 1918 roku 
Polski nie było na mapie Europy, a  Wielkopolska na-
leżała do zaboru pruskiego. Wyjątkowo restrykcyjne 
rządy zaborcy miały na celu (między innymi) stwo-
rzenie społeczeństwa niewolniczego, podporządko-
wanego Prusakom. Tymczasem w domu rodzinnym 
mego ojca posługiwano się językiem polskim, w roz-
mowach, jak i modlitwach. Warto przypomnieć, że 
za rozmowy w języku polskim w miejscach publicz-
nych groziły surowe kary (przykład strajk dzieci 
wrzesińskich).

W 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa. Mój oj-
ciec zmobilizowany w zaborze pruskim, został po-
wołany do wojska niemieckiego i walczył na fron-
cie francuskim. Ciężko ranny w lutym 1917 roku pod 
Verdum, odesłany na tyły armii, w 1918 roku wrócił 
do Tarnowa Podgórnego. 

11 listopada 1918 I Wojna Światowa została zakoń-
czona. Mimo dziesięciopunktowego rozejmu podpi-
sanego w Compigne pokonane wojska niemieckie 
nie opuściły Poznania. Kiedy 27 grudnia 1918 wy-
buchło Powstanie Wielkopolskie mój ojciec dołączył 
do powstańców i walczył o niepodległą Wielkopol-
skę. Jesienią 1919 roku zwycięskie Powstanie Wiel-
kopolskie zostało zaprzysiężone na jeden sztandar 
Polski pod dowództwem Marszałka J. Piłsudskiego. 

Po powrocie z Powstania ojciec rozbudował wie-
lopokoleniowy warsztat kowalski. Zdobył papiery 
mistrzowskie w zawodzie kowal oraz uzyskuje spe-
cjalizację w odkuwaniu koni wojskowych i naprawie 
maszyn lotniczych. Ponadto był czynnym członkiem 
Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Stowarzyszenia Pszczela-
rzy w Tarnowie Podgórnym. W 1936 roku ukończył 
budowę domu mieszkalnego na dokupionej działce 
przy ul. Rokietnickiej (obecnie ten dom służy poko-
leniu jego wnuczki). 

Pracowite i dostatnie życie przerwała II Woj-
na  Światowa. Wszystkie dobra materialne – dom, 
warsztat, parcele, wyposażenie domu – zawłasz-
czył Niemiec. Ojciec stał się najemną siłą roboczą. 
W  1941 r. założył rodzinę z Bronisławą Rogalską. 

Wspomnienie o Marianie Just

Z tego związku urodziło się troje 
dzieci.

Po zakończeniu wojny, w 1945 
roku po raz drugi w życiu zaczął 
się dorabiać od początku. Dom 
wymagał kapitalnego remontu, 
tak samo jak zaniedbany warsztat. 
Komisja ds. pozyskiwania mie-
nia niemieckiego była zawiedzio-
na. Aktywiści z opaską MO na 
rękawie i karabinem na sznurku 
byli przeganiani za tępotę umy-
słową i karierowiczostwo. Pod 
hasłami rozkułaczania Tarnowa 
Podgórnego i tępienia prywat-
nej inicjatywy (czyli rzemieślni-
ków) nastąpiły szykany ze strony 
władz lokalnych: groźba zabra-

nia i upaństwowienia tego, czego 
ojciec w swoim życiu się dopra-
cował. Ale w tej sytuacji ojciec 
pokazał swoją niezłomność: za-
borca go nie zniewolił, Niemiec 
musiał docenić jego wiedzę i do-
świadczenie, a Polak usiłował za-
brać prawem kaduka dorobek ży-
ciowy?! Był często wzywany do 
Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie 
nie obawiał się głośno wypowia-
dać swoich zapatrywań i prote-
stów. Restrykcje były bolesne. 

Lata mijały. Mój ojciec oprócz 
pracy zawodowej w warszta-
cie uczestniczył czynnie w pra-
cach Komitetu Rodzicielskiego 
w Szkole Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym, w pracach Ko-
misji Rewizyjnej Gminnej Spół-
dzielni, w kole ZBOWiD. 

Mając 60 lat i więcej czuł się 
na tyle mobilny, aby swoją wie-
dzą i doświadczeniem życiowym 
wspomagać w działaniach lo-
kalną społeczność. W 1977 roku 
Przewodniczący Rady Państwa 
odznaczył go Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Rodzice moi wychowali tro-
je dzieci. Żyli zgodnie i bardzo 
pracowicie. Ojciec zmarł w 1980  
roku. Przeżył 82 lata. Mama zmar-
ła w 1994 roku przeżywszy 87 lat. 
Moja wnuczka jest siódmym po-
koleniem (według dostępnych 
nam dokumentów) obywateli Tar-
nowa Podgórnego z rodu Justów. 

~Córka Kinga

Zdjęcie rodzinne, od lewej: Broni-
sława, Marian, Stanisława (córka) 
i Kinga (córka) Just, 1943 r.

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
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ROZKŁAD JAZDY LINII 01 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r. ROZKŁAD JAZDY LINII 01 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.
 Wyjazdy z Lus— wka, Ceradza Kościelnego, Kaźmierza, Tarnowa Podg— rnego do P-ń Ogrody Wyjazdy z Poznania Ogrody do Tarnowa Podg— rnego i dalej.

DNI ROBOCZE SOBOTA NIEDZIELA         LEGENDA        LEGENDA DNI ROBOCZE SOBOTA NIEDZIELA LEGENDA
godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty  G - G— ra godzgodz minuty godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty

4 00 cu 27 TN 42 Lu 43 ZT 55 cu 4 30 u 4 50 T 50 uc  K - Kokoszczyn K - Kokoszczyn 4 52 c 4 4  G - G— ra
5 30 cN 40 KG 5 00 uc 30 ZKN  55 cLZKN  55 cLZKN  55 cL 5 25 ZKN  u  -  Lus— wko p.Jankowice u  -  Lus— wko p.Jankowice 5 00 KGN 35 cL 5 15 Lc 55 c 5 15 Tt 50 cu  K - Kokoszczyn K - Kokoszczyn
6 05 cL 16 ZT 25 cL- 39 KN 6 40 c 6 35 uc  L   -  Lus— wko p.Morskie L   -  Lus— wko p.Morskie 6 00 KG 20 LuNZ+c 40 cu 6 30 KG 45 Z 6 25 ZN  Z - Kaźmierz p.G— rę Z - Kaźmierz p.G— rę

7 08 L 15 Z 30 cu 7 15 KG 35 Z 55 Lu 7 16 ZT 45 ucN  L-  -  Lus— wko p.Morskie L-  -  Lus— wko p.Morskie 7 05 c 25 LuN 30 KG 55 c 7 00 LuN 30 c 55 KG 7 45 cu  T - Tarnowo Podg— ne T - Tarnowo Podg— ne
8 06 KGN 17 Lu 47 c 8 25 cN 50 KG 8 35 uc     omija Lus— wko pętlę,    omija Lus— wko pętlę, 8 30 Lu 8 50 L 8 50 ZN  t  - Tarnowo Podg. Piaskowa t  - Tarnowo Podg. Piaskowa
9 32 Lu 9 40 L 9     Grabową oraz Lus— wko I    Grabową oraz Lus— wko I 9 05 ZK 15 TN 35 T 9 20 cN 50 G 9 40 cu  c  - Ceradz Kościelny c  - Ceradz Kościelny

10 04 ZKT 27 TN 31 Lu 10 15 cN 35 G 10 05 ZN 30 uc  c  -  Ceradz Kościelny c  -  Ceradz Kościelny 10 25 cu+ 10 30 Lu 10         przez Jankowice        przez Jankowice
11 09 cuT 37 T 54 KG 11 20 Lu 55 GN 11          p.Jankowice         p.Jankowice 11 10 KGN+c 30 cL 11 10 GN 20 cu 11 10 cuN  L - Lus— wko przez Morskie L - Lus— wko przez Morskie
12 13 LN 30 c 12 05 cu 50 KG 12 00 uc  T- Tarnowo Podg— rne T- Tarnowo Podg— rne 12 10 Lu 55 GN 12 20 L 40 cN 12 10 cu  u - Lus— wko przez Jankowice u - Lus— wko przez Jankowice
13 01 Lu 40 G 46 u 13 15 L 30 cN 13 00 ucN  t- Tarnowo Podg.Piaskowa t- Tarnowo Podg.Piaskowa 13 05 u 35 cu 50 T 13 10 G t 45 c 13 10 Z t __ - kursy podkreślone przez__ - kursy podkreślone przez
14 25 T 33 tN 40 cu 14 00 G 35 c 14 10 Z  Z - Kaźmierz p.G— rę Z - Kaźmierz p.G— rę 14 35 KGN 40 Lu+c 14 15 LN 25 c 55 ZK 14 15 ucN        Rumianek       Rumianek
15 11 GK 32 Lu 15 10 L 20 cN 55 Z 15 05 cuN __ - kursy podkreślone __ - kursy podkreślone 15 10 c 25 LuN 55 ZK 15 30 cN 15 15 cu Kursy L, c, u - brak podkreśleniaKursy L, c, u - brak podkreślenia
16 05 c 17 LuN 50 Z 16 25 c 16 15 cu        przez Rumianek       przez Rumianek 16 10 c 35 cLN 16 00 Lu 25 c 50 GN 16 20 TN przejazd koło Kraft Foodsprzejazd koło Kraft Foods
17 09 cL- 50 KGN 17 00 L 15 cN 45 G 17 10 TN  N - kurs przez Napachanie N - kurs przez Napachanie 17 00 KG 35 cu 17 10 L 50 c 17 10 ZK 45 ucNucN  N - kurs przez Napachanie N - kurs przez Napachanie
18 35 cL- 50 T 18 05 Lu 50 c 18 05 Z 35 cuN  brak N to kurs przez Sady brak N to kurs przez Sady 18 00 G 15 TN 40 Lu 18 10 LN 35 KG 18  brak N to kurs przez Sady brak N to kurs przez Sady
19 32 Lu 19 10 LN 25 KG 19 55 cu 19 25 c 30 ZNK+ 19 00 Lu 35 c 19 10 uc  + - przesiadka w Tarnowie P. + - przesiadka w Tarnowie P.
20 20 cu 21 TN 25 ZT 20 00 L 25 cN 20  cT,  LT,  GT, ZT -przesiadka cT,  LT,  GT, ZT -przesiadka 20 25 Lu 20 00 LuN 20 ZK 55 c 20 10 ZKN  Y - kurs do Tarnowa Podg. Y - kurs do Tarnowa Podg.
21 07 Lu 45 TN 21 00 Lu 12 ZN  40  cZN  40  c 21 35 ZT 50 cuT     w Tarnowie Podg— rnym    w Tarnowie Podg— rnym 21 00 c 20 Lu 35 TN 21 15 Lu 55 cN 21 10 uc      (jeśli potrzeba to dalej do     (jeśli potrzeba to dalej do
22 07 uT 10 c 45 G 22 10 L 22 20 T 22 05 GY+ 55 YZ+ 22 15 KG 30 T 55 Y 22 50 Y      ostatniego pasażera)     ostatniego pasażera)
23 23 23 wjazd pod AUCHAN 23 20 YN+ 23 23 wjazd pod AUCHAN

 ROZKŁAD JAZDY LINII 02 - LATO 2012 Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.  ROZKŁAD JAZDY LINII 02 - LATO 2012 Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.Ważny od 2.07 do 31.08 2012r.
Wyjazdy z Poznania Ogrody do Wysogotowa, Lusowa, Tarnowa Podg. TRASA 

PRZEJAZDU
Wyjazdy z Tarnowa Podg., Lusowa, Wysogotowa do Poznania Ogrody TRASA 

PRZEJAZDU   DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA    DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Poznań Ogrody godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Lusowo

4 4 4 Baranowo Interm. 4 15 T 55 T 4 11 T 4 55 Ts Batorowo
5 00 L 35 L 5 00 L 45 L 5 Przeźm. Wiadukt 5 35 L 5 00 Ts 35 L 5 20 Ts 55 Ts Przeźm. staw
6 15 L 47 T 6 20 L 55 L 6 10 w 40 Ts Rynkowa/Kościel 6 10 L 50 L 6 20 L 6 Tor Poznań
7 30 L 7 35 L 7 50 w Wysogotowo staw 7 30 T 7 00 L 40 L 7 15 w 30 Ts Rynkowa/Kościel
8 20 Ts 45 L 8 20 Ts 45 L 8 15 Ts Wysogotowo Klub 8 05 L 14 Ts 8 10 L 8 Przeźm. wiadukt
9 00 T 9 9 50 w Wysog.Warzywna 9 30 L 9 35 L 9 00 w 30 Ts Intermotel

10 20 L 10 10 Ts 10 25 Ts Lusowo 10 05 Ts 10 10 ul. Wichrowa
11 05 Ts 40 L 11 45 Ts 11 40 TwsTws / Sady 11 00 L 11 00 Ts 11 00 w 30 Ts ul. Tatrzańska
12 55 T 12 55 Ts 12 35 Ts Tarnowo Podg. 12 15 L 40 Ts 12 09 Ts 40 Ts 12 Poznań Ogrody
13 45 T 13 40 L 13 L - Lusowo 13 30 T 13 40 Ts 13 05 Tsw 45 Ts
14 25 L 14 25 L 14 10 w 45 Ts T - Tarnowa Podg. 14 05 T 14 15 L 14 L - z Lusowa
15 00 Ts 51 L 15 00 L 45 L 15       przez Lusowo 15 05 L 45 T 15 05 L 55 L 15 25 w 50 Ts T - z Tarnowa Podg.
16 35 L 16 35 L 16 00 w 40 Ts s - przez Sady 16 35 L 16 35 L 16     przez Lusowo
17 20 L 55 L 17 10 L 45 Ts 17 w - Wysogotowo 17 15 L 17 10 L 50 L 17 20 w 45 Ts s - przez Sady
18 40 T 18 30 L 18 05 Tws 40 TsTws 40 TsTws 40 Ts       Warzywna 18 00 L 45 L 18 25 Ts 18 w - Wysogotowo
19 25 Ts 19 10 Ts 55 L 19 k - Wysogotowo 19 25 T 19 20 L 19 45 Tsk       Warzywna
20 15 T 20 20 40 TksTks       Klub 20 25 Ts 20 35 L 20 k - Wysogotowo
21 15 L 21 10 L 21 21 20 T 21 45 L 21 50 Ts       Klub
22 10 T 50 T 22 20 Ts 22 35 Ts 22 10 L 40 L 22 22
23 20 Ts 23 23 23 23 23

 ROZKŁAD JAZDY LINII 04 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.  ROZKŁAD JAZDY LINII 04 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.
Wyjazdy z Poznania Ogrody do Sierosławia TRASA PRZEJAZDU Wyjazdy z Sierosławia do Poznania Ogrody TRASA 

PRZEJAZDU   DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA    DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Poznań Ogrody godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Sierosław

4 4 4 Baranowo Interm. 4 4 4 \   Lusowo Kości— ł
5 5 5 40 EL Przeźm. Wiadukt 5 20 5 5 Lusowo Przylesie
6 05 6 6 ul. Rynkowa 6 55 6 30 6 38 L Batorowo
7 45 7 15 7 25 E Wysogotowo staw 7 7 7 Wysogotowo staw
8 8 8 Batorowo 8 35 8 00 8 20 ul. Rynkowa
9 30 9 10 9 10 E Lusowo Przylesie 9 9 9 Przeźm. Wiadukt

10 10 55 10 \  Lusowo Kości— ł 10 35 10 10 10 15 Baranowo Interm.
11 20 11 11 00 E Sierosław 11 11 11 Poznań Ogrody
12 12 12 12 25 12 35 12 39
13 10 13 20 13 30 E 13 13 13
14 14 14 14 41 14 35 14 40
15 30 15 20 15 20 E \  - trasa opcjonalna 15 15 15
16 16 16 16 20 16 15 16 25 L - przez Lusowo
17 10 17 20 17 30 E L - Lusowo 17 17 17
18 18 18 E - Sierosław 18 15 18 18 45
19 00 19 19 40 E 19 50 19 00 19
20 20 20 20 Y - jeżeli są pasażer. 20 20 15 20
21 00 21 21 jedzie do Sierosławia 21 55 21 21 10
22 35 Y 22 22 00 ELYELY ew. kończy w Lusowie 22 22 22
23 23 23 23 23 23

 ROZKŁAD JAZDY LINII 07 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.  ROZKŁAD JAZDY LINII 07 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.
Wyjazdy z Poznania Ogrody do Wysogotowa, Tarnowa Podg. TRASA PRZEJAZDU Wyjazdy z Tarnowa Podg., Wysogotowa do Poznania Ogrody TRASA 

PRZEJAZDU   DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA    DNI ROBOCZE   SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Poznań Ogrody godz.minutyminuty godz.minutyminuty godz.minutyminuty Tarnowo Podg.

4 4 4 ul. Wichrowa 4 4 4 Sady
5 5 5 Baranowo RubinoweBaranowo RubinoweBaranowo Rubinowe 5 30 Tk 5 18 Tk 5 Lusowo
6 25 w 6 15 w 6 ul. Kościelna 6 6 45 w 6 Wysogotowo staw
7 7 20 w 7 ul.Rynkowa 7 15 w 7 7 Wysogotowo Klub
8 00 w 8 8 Wysogotowo staw 8 8 50 w 8 Wysog.Warzywna
9 50 Tk 9 25 Tk 9 Wysogotowo Klub 9 05 w 9 9 ul. Rynkowa

10 10 10 Wysog.Warzywna 10 10 20 Tk 10 ul. Kościelna
11 11 20 w 11 Lusowo 11 25 Tk 11 11 Baranow Rubinowe
12 25 w 12 45 Tk 12  Sady 12 12 00 w 12 ul. Wichrowa
13 13 13 Tarnowo Podg. 13 15 w 13 40 Tk 13 Poznań Ogrody
14 05 k 14 35 w 14 14 40 k 14 14
15 20 w 15 50 w 15 w - Wysogotowo 15 15 10 w 15 w - Wysogotowo
16 55 k 16 16        Warzywna 16 10 w 16 20 w 16        Warzywna
17 17 00 w 17 k - Wysogotowo 17 40 k 17 30 w 17 k - Wysogotowo
18 20 w 18 15 w 18       Klub 18 18 50 w 18       Klub
19 45 k 19 25 w 19 T - Tarnowo Podg. 19 05 w 19 19 T - Tarnowo Podg.
20 45 k 20 20 przez Lusowo, Sady 20 15 k 20 15 w 20 przez Lusowo, Sady

21 45 Tk 21 25 w 21 21 15 k 21 21
22 22 22 22 09 kP 22 05 w 22 P - przesiadka w 
23 23 23 23 23 23       Przeźmierowie

ROZKŁAD JAZDY LINII 01 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r. ROZKŁAD JAZDY LINII 01 - LATO 2012 ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.ważny od 2.07 do 31.08 2012r.
 Wyjazdy z Lus— wka, Ceradza Kościelnego, Kaźmierza, Tarnowa Podg— rnego do P-ń Ogrody Wyjazdy z Poznania Ogrody do Tarnowa Podg— rnego i dalej.

DNI ROBOCZE SOBOTA NIEDZIELA         LEGENDA        LEGENDA DNI ROBOCZE SOBOTA NIEDZIELA LEGENDA
godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty  G - G— ra godzgodz minuty godzgodz minutyminuty godzgodz minutyminuty

4 00 cu 27 TN 42 Lu 43 ZT 55 cu 4 30 u 4 50 T 50 uc  K - Kokoszczyn K - Kokoszczyn 4 52 c 4 4  G - G— ra
5 30 cN 40 KG 5 00 uc 30 ZKN  55 cLZKN  55 cLZKN  55 cL 5 25 ZKN  u  -  Lus— wko p.Jankowice u  -  Lus— wko p.Jankowice 5 00 KGN 35 cL 5 15 Lc 55 c 5 15 Tt 50 cu  K - Kokoszczyn K - Kokoszczyn
6 05 cL 16 ZT 25 cL- 39 KN 6 40 c 6 35 uc  L   -  Lus— wko p.Morskie L   -  Lus— wko p.Morskie 6 00 KG 20 LuNZ+c 40 cu 6 30 KG 45 Z 6 25 ZN  Z - Kaźmierz p.G— rę Z - Kaźmierz p.G— rę

7 08 L 15 Z 30 cu 7 15 KG 35 Z 55 Lu 7 16 ZT 45 ucN  L-  -  Lus— wko p.Morskie L-  -  Lus— wko p.Morskie 7 05 c 25 LuN 30 KG 55 c 7 00 LuN 30 c 55 KG 7 45 cu  T - Tarnowo Podg— ne T - Tarnowo Podg— ne
8 06 KGN 17 Lu 47 c 8 25 cN 50 KG 8 35 uc     omija Lus— wko pętlę,    omija Lus— wko pętlę, 8 30 Lu 8 50 L 8 50 ZN  t  - Tarnowo Podg. Piaskowa t  - Tarnowo Podg. Piaskowa
9 32 Lu 9 40 L 9     Grabową oraz Lus— wko I    Grabową oraz Lus— wko I 9 05 ZK 15 TN 35 T 9 20 cN 50 G 9 40 cu  c  - Ceradz Kościelny c  - Ceradz Kościelny

10 04 ZKT 27 TN 31 Lu 10 15 cN 35 G 10 05 ZN 30 uc  c  -  Ceradz Kościelny c  -  Ceradz Kościelny 10 25 cu+ 10 30 Lu 10         przez Jankowice        przez Jankowice
11 09 cuT 37 T 54 KG 11 20 Lu 55 GN 11          p.Jankowice         p.Jankowice 11 10 KGN+c 30 cL 11 10 GN 20 cu 11 10 cuN  L - Lus— wko przez Morskie L - Lus— wko przez Morskie
12 13 LN 30 c 12 05 cu 50 KG 12 00 uc  T- Tarnowo Podg— rne T- Tarnowo Podg— rne 12 10 Lu 55 GN 12 20 L 40 cN 12 10 cu  u - Lus— wko przez Jankowice u - Lus— wko przez Jankowice
13 01 Lu 40 G 46 u 13 15 L 30 cN 13 00 ucN  t- Tarnowo Podg.Piaskowa t- Tarnowo Podg.Piaskowa 13 05 u 35 cu 50 T 13 10 G t 45 c 13 10 Z t __ - kursy podkreślone przez__ - kursy podkreślone przez
14 25 T 33 tN 40 cu 14 00 G 35 c 14 10 Z  Z - Kaźmierz p.G— rę Z - Kaźmierz p.G— rę 14 35 KGN 40 Lu+c 14 15 LN 25 c 55 ZK 14 15 ucN        Rumianek       Rumianek
15 11 GK 32 Lu 15 10 L 20 cN 55 Z 15 05 cuN __ - kursy podkreślone __ - kursy podkreślone 15 10 c 25 LuN 55 ZK 15 30 cN 15 15 cu Kursy L, c, u - brak podkreśleniaKursy L, c, u - brak podkreślenia
16 05 c 17 LuN 50 Z 16 25 c 16 15 cu        przez Rumianek       przez Rumianek 16 10 c 35 cLN 16 00 Lu 25 c 50 GN 16 20 TN przejazd koło Kraft Foodsprzejazd koło Kraft Foods
17 09 cL- 50 KGN 17 00 L 15 cN 45 G 17 10 TN  N - kurs przez Napachanie N - kurs przez Napachanie 17 00 KG 35 cu 17 10 L 50 c 17 10 ZK 45 ucNucN  N - kurs przez Napachanie N - kurs przez Napachanie
18 35 cL- 50 T 18 05 Lu 50 c 18 05 Z 35 cuN  brak N to kurs przez Sady brak N to kurs przez Sady 18 00 G 15 TN 40 Lu 18 10 LN 35 KG 18  brak N to kurs przez Sady brak N to kurs przez Sady
19 32 Lu 19 10 LN 25 KG 19 55 cu 19 25 c 30 ZNK+ 19 00 Lu 35 c 19 10 uc  + - przesiadka w Tarnowie P. + - przesiadka w Tarnowie P.
20 20 cu 21 TN 25 ZT 20 00 L 25 cN 20  cT,  LT,  GT, ZT -przesiadka cT,  LT,  GT, ZT -przesiadka 20 25 Lu 20 00 LuN 20 ZK 55 c 20 10 ZKN  Y - kurs do Tarnowa Podg. Y - kurs do Tarnowa Podg.
21 07 Lu 45 TN 21 00 Lu 12 ZN  40  cZN  40  c 21 35 ZT 50 cuT     w Tarnowie Podg— rnym    w Tarnowie Podg— rnym 21 00 c 20 Lu 35 TN 21 15 Lu 55 cN 21 10 uc      (jeśli potrzeba to dalej do     (jeśli potrzeba to dalej do
22 07 uT 10 c 45 G 22 10 L 22 20 T 22 05 GY+ 55 YZ+ 22 15 KG 30 T 55 Y 22 50 Y      ostatniego pasażera)     ostatniego pasażera)
23 23 23 wjazd pod AUCHAN 23 20 YN+ 23 23 wjazd pod AUCHAN

Letni rozkład jazdy TPBUS
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KULTURALNY CZERWIEC/LIPIEC
17.07 Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

Wycieczka jednodniowa dla dzieci szkolnych 
do Rogalina i Term Maltańskich

24.07 Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo Wycieczka jednodniowa dla dzieci szkolnych do Gostynia i Racotu

31.07 – 10.08
Szeged, Węgry

Udział Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki” 
w festiwalu „International Country – Wandering Festival Szeged”

31.07 Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo
Wycieczka jednodniowa dla dzieci szkolnych
do Rakoniewic i Kościana

5.08 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 78
„Sekwencje jazzowe” – Aleksander Machalica i Jarek Kostka Band

7.08 Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo Wycieczka jednodniowa dla dzieci szkolnych do Wolsztyna i Mariankowa

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
 Istnieję po to, żeby czytać książki

 C.Morrall

Lato z książką

Dobra lektura na lipiec i sierpień, czyli na 
urlop. Czas  wolny, wakacje, relaks, odpo-
czynek, przygoda koniecznie z ciekawą lite-

raturą.
 W Bibliotece duży wybór nowości, najciekawsze 

tytuły, najlepiej sprzedające się w ostatnich miesią-
cach książki. Dobry czas na uzupełnienie zaległości 
kulturalnych, na poznanie nowych tematów, na re-
fleksję.

Zofia Kucówna –  „Szara Godzina”
Małgorzata Kalicińska – „Lilka”
Marek Krajewski – „Rzeki Hadesu”
 Dariusz Kortko, Judyta Watoła – „Czerwona 
Księżniczka”
Urszula Dudziak – „Wyśpiewam Wam Wszystko”
Carlos Rufiz Zafon – „Więzień Nieba”
Diane Ducret – „Kobiety Dyktatorów”
Jerzy Pilch – „Dziennik”
David Bret – „Elizabet Taylor”
Jodi Picoult – „Głos Serca”

W Bibliotece także duży wybór przewodników po 
kraju i świecie, poradników na różne  tematy, ksią-
żek biograficznych, sensacyjnych, kryminałów. A 
także publicystyka, reportaże, dzienniki z podróży, 
przygody na krańcach świata, jak również sport, roz-
rywka, a więc wszystko co może nas zainteresować. 
Tym, którzy narzekają na brak czasu na czytanie, po-
lecamy audiobooki, czyli książki mówione. To wy-
godna forma zapoznania się z tym, co czytają ludzie 
na świecie. To świetny sposób, aby „czytać” książki 
nawet wtedy, kiedy brak wolnego czasu.

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

Nowy adres Biblioteki Publicznej:   
ul. Ogrodowa 2A Tarnowo Podgórne, tel. 61 814 74 11
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Wielkimi krokami zbli-
ża się druga edycja fe-
stiwalu „BLusowo”. 

W tym roku główną gwiazdą fe-
stiwalu będzie Gang Olsena, któ-
ry na lusowskiej scenie obchodzić 
będzie jubileusz 25-lecia dzia-
łalności. Wystąpi również Adam 
Machalica oraz laureat ubiegło-
rocznego konkursu – grupa Road-
side. Tegoroczną nowością będą 
warsztaty bluesowe pod okiem 
znakomitych muzyków.

ZGŁOŚ SIĘ NA WARSZTA-
TY!

Jeśli grasz na gitarze, harmo-
nijce lub którymś z instrumen-
tów dętych – zgłoś się na jed-
nodniowe,  bluesowe warsztaty. 
Poprowadzą je znani i cenieni 
muzycy: Marek Raduli i Witold 
Żuromski (gitara), Wojciech Gą-
szewski (harmonijka) oraz Jan 

W cyklu „Lusowskie 
Poranki Muzyczne” 
mamy okazję poznać 

wartościową, choć nie tylko kla-
syczną muzykę. Po „Ejszyszcza-
nach” – Zespole Pieśni i Tańca 
z Litwy, przyjdzie czas na wyjąt-
kowy koncert z pogranicza jazzu. 
5 sierpnia w programie „Sekwen-
cje” wystąpią Aleksander Ma-
chalica czytający teksty biblijne 
oraz zespół „Jarek Kostka Band” 
w składzie: Jarek Kostka (orga-
ny, instrumenty klawiszowe), Jan 
Adamczewski (saksofony) i An-
drzej Mazurek (instrumenty per-
kusyjne).

Nowości w „BLusowie”
Adamczewski i Krzysztof Zarem-
ba (instrumenty dęte). Warszta-
ty odbędą się 25 sierpnia między 
godz. 12 a 17 w Lusowie. Wszy-
scy uczestnicy utworzą „Orkie-
strę z BLusowa”, która zagra na 
wieczorem na głównej scenie fe-
stiwalu, a dzień później podczas 

happeningu na Starym Rynku 
w Poznaniu. Udział w warszta-
tach jest odpłatny: koszt to 20 zł. 
Organizatorzy zapewniają posi-
łek. Formularz zgłoszeniowy jest 

dostępny na stronie www.gokse-
zam.pl.

Sesja nagraniowa  i aż 3500 zł 
– to nagrody w tegorocznej edycji 
konkursu festiwalu „BLusowo”. 
O nagrody starać się mogą zespo-
ły muzyczne wykonujące wszel-
kie odmiany muzyki bluesowej, 
bez ograniczeń wiekowych i te-
rytorialnych. Organizatorzy festi-
walu wybiorą pięciu wykonaw-
ców, którzy zagrają 25 sierpnia w 
finale konkursu. Regulamin kon-
kursu i formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie www.gok-
sezam.pl. 

Szczegółowy program festiwa-
lu „BLusowo” na www.gokse-
zam.pl i w sierpniowym numerze 
„sąsiadki~czytaj”

~Jarek Krawczyk

Sekwencje o poranku
„Sekwencje” to nowy pomysł 

muzyczny trzech muzyków z Po-
znania, a zarazem kolejne ich 
działanie na pograniczu różnych 
stylistyk. Jest to balans pomiędzy 
Sacrum i Profanum - improwiza-
cja jazzowa w oparciu o tematy 
zaczerpnięte z liturgii Kościoła 
Rzymsko - Katolickiego.

Materiałem wiodącym w przed-
sięwzięciu artystów są Sekwen-
cje - według niektórych muzy-
kologów - pierwsze w całości 
autorskie śpiewy Kościoła na 
zachodzie Europy. W dużym 
uogólnieniu można powiedzieć, 
że cechą wspólną wszystkich se-

kwencji jest ich rytmiczność, któ-
rą narzuca tekst - religijny acz nie 
biblijny. Rytmiczność i ludowość 
sekwencji utorowała drogę i po-
pularność późniejszym pieśniom 
Kościelnym. Powtarzalność „lu-
dowych rymowanek”, jak niekie-
dy nazywali je złośliwie niektórzy 
przeciwnicy rozwoju sekwencji 
(głównie w Rzymie) wywołuje 
swoisty trans. Jest to rodzaj kon-
templacji religijnej i duchowej, 
którego motorem obok tekstu jest 
persewerująca muzyka.

„Sekwencji” posłuchamy  
5 sierpnia o 11.45 w Kościele 
w Lusowie. Wstęp wolny. ~gok

Weź udział w konkursie!  
Wygraj sesję nagraniową  
lub pieniądze
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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 Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Tarnowo Podgórne: 

. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Prze-
źmierowo,  rej. ul. Rynkowej, obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 12, działka 
1368/9 (RVI) pow. 381 m2, KW  PO1P/00099481/9 - właściciel Gmina Tarnowo 
Podgórne. Przetarg ograniczony jest do właścicieli ograniczony działek nr: 812/5, 
1368/7, 1367. 
•	 opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana brak bez-

pośredniego dostępu do drogi publicznej,
•	 przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie 
ulicy Rynkowej w Przeźmierowie, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/144/95 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.11.1995r. (opubl. Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 5 poz. 44) działka nr 1368/9 znajduje się na terenie projektowanej 
stacji transformatorowej – symbol 5EE.W związku z tym, że stacja transfor-
matorowa została zlokalizowana przy ul. Rynkowej, teren ten można prze-
znaczyć do sprzedaży.  tekst planu dostępny jest na stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl/. 

•	 cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 126.200,00 zł słownie: sto dwa-
dzieścia sześć tysięcy dwieście zł

•	 wadium w wysokości 6.310,00 zł słownie: sześć tysięcy trzysta dziesięć 
zł,

•	 postąpienie minimalne 1.262,00 zł.

przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2012r. (poniedziałek) od godz. 12oo - 

w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystą-
pieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej 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 zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 
W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać właściciele działek 
sąsiednich (tj. działki 812/5, 1368/7, 1367), jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu 
w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 6 sierpnia 2012r. (po-
niedziałek), 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 nieru-
chomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.  

•	 wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia 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, zakończenia przetargu wynikiem nega-
tywny.   

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.pod-

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

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów działalno-
ści gospodarczej w Sadach, po zachodniej stronie S11

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 zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwały Nr XXXII/391/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. o 
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Sadach, po zachodniej stronie S11 oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w/w planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 7 sierpnia 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

W  związku z błędną datą przetargu  podaną w Gazecie Wyborczej - odwołuję 
w dniu 16 lipca 2012r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości 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). Powyższy przetarg 
odbędzie się  w dniu 13 sierpnia 2012r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogoto-
wie w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparago-
wej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28

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 zm.) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały 
Nr XXXII/390/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. o przystą-
pieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Wysogotowie w re-
jonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i szparagowej - dla 
dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28 oraz o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 7 sierpnia 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Wykaz

nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczo-
nej do zbycia 

adres nierucho-
mości 

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza

oznaczenie geo-
dezyjne

obręb Przeźmierowo, 
arkusz mapy 15, działka 1/73 (PsVI) 

powierzchnia 
nieruchomości

2935 m2 

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

opis nierucho-
mości 

działka niezabudowana, teren zagospo-
darowany – na tym terenie znajduje 
się skład i sprzedaż opału, teren działki 
jest ogrodzony płotem przez aktualnego 
dzierżawcę, (umowa dzierżawy wygasa 
30.09.2012r.)  

przeznaczenie 
nieruchomości w 
mpzp

zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
w Przeźmierowie, w rej. Wyścigowej i 
Rzemieślniczej zatwierdzonym uchwałą 
nr LXVII/663/2010 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 23 marca 2010r. (opubl. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 128 poz. 2432) 
działka nr 1/73 znajduje się na terenie 
zabudowy usługowej – symbol 2U (zakaz 
zabudowy kubaturowej z wyjątkiem wiat).  
tekst planu dostępny jest na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/
w/wym. działka położona jest w obszarze 
ograniczonego użytkowania lotniska.

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

cena nieruchomo-
ści (bez nakładów 
dzierżawcy)

511.600,00 zł (w tym 23% VAT) 
słownie: pięćset jedenaście tysięcy 
sześćset zł, w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, cena ulegnie zmianie 

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

informacje dodat-
kowe

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

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2010r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 5 lipca  
2012r. do dnia 26 lipca 2012r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o 
gospodarce nieruchomościami osoby, którym przy-
sługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości po-
winny złożyć wniosek w terminie do dnia 16 sierpnia 
2012r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Wykaz
nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonych do zbycia 

Lp. obręb działka pow.  
w  
m2

księga wieczysta cena  nierucho-
mości  (w tym 
23% VAT)*

1. Przeźmierowo 371/4 515 PO1P/00170008/2 172.600,00 zł

2. Przeźmierowo 371/5 515 PO1P/00170008/2 177.700,00 zł

3. Przeźmierowo 371/3, 373/5 515 PO1P/00170008/2 177.700,00 zł

4. Przeźmierowo 373/4, 371/2 515 PO1P/00170008/2 172.600,00 zł

5. Przeźmierowo 373/3 512 PO1P/00170008/2 176.700,00 zł

6. Przeźmierowo 373/2 512 PO1P/00170008/2 171.600,00 zł

7. Przeźmierowo 377/6 523 PO1P/00170008/2 178.000,00 zł

8. Przeźmierowo 377/7 523 PO1P/00170008/2 180.500,00 zł

9. Przeźmierowo 378/3 
377/3 938

PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2 319.200,00 zł

10. Przeźmierowo 378/4 
377/4 938

PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2 323.700,00 zł

opis nieruchomości działki  nr: 371/4, 371/5, 371/3 i 373/5, 373/4 i 371/2, 373/2, 
373/3, 377/6, 377/7, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 są niezabu-
dowane, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie internetowej: www.
podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w 
planie zagospodaro-
wania
przestrzennego i 
sposób zagospoda-
rowania

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynko-
wa w Przeźmierowie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 
XXVIII/231/2008 z dnia 26 lutego 2008r. opubl. w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2008r. Nr 107 poz. 1987, działki nr: 371/4, 371/5, 371/3 i 
373/5, 373/4, 371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem 5MN/U – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, działka 377/3, 
378/3, 377/4, 378/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbo-
lem 19MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług. Tekst planu dostępny jest na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/ w/wym. działki położone są 
w strefie wewnętrznej ograniczonego użytkowania lotniska - nowo 
budowane budynki mieszkalne wymagają zapewnienia właściwego 
komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochro-
ny akustycznej. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

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

informacje dodat-
kowe

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

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 3 lipca 2012r. do dnia 24 lipca 
2012r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości po-
winny złożyć wniosek w terminie do dnia 14 sierpnia 2012r. (6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu).

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 
lipca 2012 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczo-
nych do najmu i dzierżawy:
•	 Lusowo – działka o nr geod.625/6 o powierzchni 144 

m2

•	 	Baranowo – powierzchnia 465 m2 z działki o nr geod. 
222/155, powierzchnia 100 m2 z działki o nr geod. 
79/210

•	 Przeźmierowo – działka o nr geod. 1259/5 o powierzch-
ni 170 m2

•	 Sierosław  - powierzchnia 1,90 ha z działki o nr geod. 
87

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 
11 tel. 61 89-59-208.
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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 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 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne: 

 I. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tar-
nowo Podgórne, Baranowo,  ul. Graniczna 61, obręb Barano-
wo, arkusz mapy 14, działka nr 222/68 (Bp), pow. 1200 m2, KW 
PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
•	 opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowa-

na, zlokalizowana jest przy ul. Granicznej o nawierzchni utwardzonej 
kostką betonową,
•	 przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla 

działki 222/68 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudo-
wy Nr WZPGN/7331/198/09 z dnia 18.12.2009r. na działce 222/68 
można wybudować budynek handlowo - biurowy z dopuszczeniem 
funkcji mieszkalnej. 
•	 cena wywoławcza (w 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

 II. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w 
gminie Tarnowo Podgórne, Sierosław,  ul. Dworska 1, obręb Sie-
rosław, arkusz mapy 1, działka nr 67/11 (Bi), pow. 2433 m2, KW 
PO1P/00203741/3 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
•	 opis nieruchomości działka zabudowana budynkiem gospodar-

czo – magazynowym – stodoła, murowana z przełomu XIX w. o pow. 
użytkowej 551,62 m2,  zlokalizowana jest przy drodze gruntowej,
•	 przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenów poł. w centrum wsi Sie-
rosław, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
III/ 26/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 37, poz. 709, działka 67/11 położona jest  na terenie usługowo-
-handlowym - symbol 2U. (tekst planu dostępny jest na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/.
•	 cena wywoławcza 364.950,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt 

cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł, 
(zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o  po-

datku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź-
niejszymi zmianami)
•	 wadium w wysokości 18.247,50 zł słownie: osiemnaście tysięcy 

dwieście czterdzieści siedem 50/100 zł,
•	 postąpienie minimalne 3.650,00 zł.

 III. na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Tarnowo 
Podgórne, Lusowo, ul. Jemiołowa, 

1) ul. Jemiołowa 10, obręb Lusowo, arkusz mapy 3, działka nr 539 
(RVI) pow. 563 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00105692/7, 

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 85.400,00 zł słownie: 
osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł, 

- wadium w wysokości 4.270,00 zł słownie: cztery tysiące dwie-
ście siedemdziesiąt zł,

- postąpienie minimalne 854,00 zł.

2)  ul. Jemiołowa 14, obręb Lusowo, arkusz mapy 3, działka nr 537 
(RVI) pow. 556 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00105692/7, 

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 84.300,00 zł słownie; 
osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta zł, 

- wadium w wysokości 4.215,00 zł słownie cztery tysiące dwieście 
siedemdziesiąt zł,

- postąpienie minimalne 843,00 zł.
•	 opis nieruchomości; działki nr: 539, 537 są niezabudowane, w 

części ogrodzone, częściowo porośnięte drzewami iglastymi, dojazd 
do nieruchomości drogą gruntową.
•	 przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania prze-

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

……………………………………………………………………
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbę-

dzie się 13 sierpnia 2012r. (poniedziałek) od godz. 9oo tj. Baranowo 
ul. Graniczna 61 - godz. 9oo, Sierosław,  ul. Dworska 1 - godz. 10oo, 
Lusowo, ul. Jemiołowa - godz. 11oo - 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 wy-
sokości, nie później niż do dnia 6 sierpnia 2012r. (poniedziałek), 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.   

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 31 maja 2012r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. 

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

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



 lipiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      23

 ogłoszenia
     Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 2012r. 
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 przeprowadze-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 107, poz. 2108 z późn. zm.)  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonych w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne

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 wydaniu niniejszego gruntu przez obecnego dzierżawcę.
Termin zawarcia umowy uzależnia się od wydania gruntu.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 sierpnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 1500 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2012 r. (poniedziałek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium 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 tylko on uprawniony jest do wzięcia udziału 
w przetargu.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarno-

wie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-251.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

 WZP.6721.4.2011
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejo-
nie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie

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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  za-
wiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 23.07.2012r. do 13.08.2012r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 30.07.2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 
27.08.2012r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka
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 edukacja

Światowy Dzień Ziemi 2012 
zbiegł się z obchodami ogło-
szonego przez ONZ Mię-

dzynarodowego Roku Zrówno-
ważonej Energii dla Wszystkich 
Ludzi. W tym roku świętu temu 
towarzyszyło hasło „Dobra ener-
gia dla wszystkich”. Z tej okazji 
Koło Przyrodnicze przedstawiło 
inscenizację poświęconą zagro-
żeniom, jakie stwarza dla Ziemi 
człowiek, swoim często nieod-
powiedzialnym postępowaniem. 
Młodzi przyrodnicy wysprzątali 
także ścieżkę ekologiczną w prze-
źmierowskim lesie.

Uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział w konkursie na plakat pod 

hasłem „Wszyscy oszczędzamy 
energię”. Jego laureatami zostali: 
I miejsce: Adrian Geisler z kl. Vd, 
II: Maciej Krupka, Vd i Agniesz-
ka Lenart, VIc, III: Natalia Urba-
nowska, IV c.

Za nami także Konkurs Przy-
rodniczo – Ekologiczny dla klas 
czwartych. Komisja konkurso-
wa wyłoniła następujących laure-
atów:

I miejsce równorzędnie: Kamila 
Kiełb kl. IVc i Michalina Zygar-
łowska kl. IVc,

II miejsce równorzędnie: Domi-
nik But kl. IVa i Oliwia Depa kl. 

IVd, Natalia Targowska kl. IV bi 
Natalia Urbanowska KL. IVc,

III miejsce równorzędnie: Ad-
rianna Michalska kl. IVa i Marty-
na Paszkowska kl. IVd.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe ufundowane 
przez Wydział Infrastruktury Ku-
baturowej i Ochrony Środowiska, 
który – jak co roku – wspiera na-
sze działania na rzecz otaczającej 
nas przyrody – dziękujemy.

~ Urszula Książkiewicz  
- opiekun Koła Przyrodniczego

SP Przeźmierowo

Dzień Ziemi

Zanim pożegnaliśmy szkol-
ne mury, świętowaliśmy 
Dzień Dziecka na sporto-

wo, następnie oglądaliśmy z za-
interesowaniem przedstawienie 
Teatru Droga oraz zmierzyliśmy 
się w pojedynkach na logiczne 
myślenie w Turnieju Szachowym. 
Uczniowie klas V i VI przygoto-
wywali się do bezpiecznych wa-
kacji, uczestnicząc w warszta-
tach z samoobrony oraz zajęciach 
praktycznych z pierwszej pomocy 
przedmedycznej przeprowadzo-
nych przez Stowarzyszenie Krav 
Maga Polska i Wodne Pogoto-
wie Ratunkowe z Poznania. Nasi 
najlepsi z najlepszych, czyli 44 
wspaniałych w nagrodę za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz wzo-
rowe zachowanie mieli możli-
wość wyjazdu do stolicy Niemiec 
- Berlina. Wydarzenia te odbyły 
się dzięki współpracy Dyrekcji 
Szkoły i Grona Pedagogicznego 
z Radą Rodziców.

Nie zdążyliśmy jeszcze ochło-
nąć, a nadszedł upragniony dzień 
zakończenia roku szkolnego. Dy-
rektor Maria Stachowiak wręczy-
ła świadectwa z wyróżnieniem 

SP Tarnowo Podgórne

Czerwiec pełen wrażeń…

i nagrody książkowe uczniom 
z najlepszymi wynikami. Szcze-
gólnie wiele miłych chwil i wzru-
szeń dostarczyli całej społecz-
ności uczniowie klas VI, którzy 
dzięki wytężonej pracy osiągnęli 
ogromny sukces na sprawdzianie 
kończącym szkołę podstawową. 
Nagroda Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne dla najlepszego absol-
wenta powędrowała do rąk Laury 
Koniecznej z kl. VI b. 

Korzystając z okazji, pragniemy 
Państwa powiadomić, iż 13. paź-
dziernika 2012 r. Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym będzie obchodzić 
Jubileusz 50-lecia Szkoły. Już 
dziś zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane na tę uroczystość 
– organizujemy bowiem Zjazd 
Absolwentów. Więcej informa-
cji wkrótce na stronie interneto-
wej www.sptp.gema.pl.
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Akademia w Przeźmierowie

Tradycją szkoły stało się or-
ganizowanie „Tygodnia 
bez przemocy”, którego 

celem jest podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa w szkole, pro-
mowanie kulturalnych zachowań 
i nagradzanie wyróżniających się 
pod tym względem uczniów.

W dniach od 28 maja do 1 
czerwca uczniowie wykonywali 

„Akademia Wiedzy 
i Umiejętności 
Wszelakich” działa 

w Szkole Podstawowej w Prze-
źmierowie od kilku lat. W tym 
roku szkolnym tematem prze-
wodnim była komunikacja.  Pro-
jekt ten spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem uczniów i ich 
rodziców. Uczniowie naszej szko-
ły chcą poszerzać swoją wiedzę, 
rozwijać pasje i zainteresowania, 
pragną poznawać ciekawych lu-
dzi i interesujące miejsca na tere-
nie naszego regionu. 

W tym roku szkolnym ucznio-
wie udali się na wiele wypraw. 

Wykonali też mnóstwo cieka-
wych prac, wysłuchali wykładów, 
brali udział w warsztatach oraz 
w ciekawy sposób prezentowali 
swoje zadania. Wszystkie prace 
były eksponowane w głównym 
holu szkoły i mogli je podziwiać 
nie tylko uczniowie, rodzice, na-
uczyciele, ale także wszystkie 
osoby odwiedzające szkołę. 

Co  działo się więc przez cały 
rok?

Podczas inauguracji roku szkol-
nego nastąpił  wpis do księ-
gi żaków, odbiór indeksów, 
ślubowanie oraz prelekcja „Ko-
munikacja w starożytności”. 

Zwiedzaliśmy Muzeum Paro-
wozów w Wolsztynie, a wizyta na 
poczcie zaowocowała poznaniem 
systemu znaków służących komu-
nikowaniu się ludzi. Odbyliśmy 
historyczną wycieczkę „bimbą”  
(od czasów najdawniejszych do 
współczesnych), czyli jechaliśmy 
zabytkowym tramwajem i zwie-
dzaliśmy Muzeum Komunikacji 
Miejskiej w Poznaniu. Byliśmy 
też z wizytą w radiu i poznańskiej 
telewizji WTK. W czerwcu pod-
sumowaliśmy prace Akademii. 
Żacy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa w projekcie, a potem w 
„smacznej” atmosferze, dzięki 
uprzejmości właścicieli Pizzerii 
„Capri”, mogliśmy mile spędzić 
czas.

~Opiekunowie Akademii

SP Przeźmierowo

Zamieniamy słowa sztylety na słowa kwiaty
zadania pod hasłem „Zamieniamy słowa sztylety na słowa kwiaty”. Sta-
raliśmy się uwrażliwić dzieci na agresję słowną. Zwracaliśmy szczególną 
uwagę na szeroko rozumiane kulturalne zachowanie. Uczniowie stawali 
się „Tajemniczym przyjacielem”, oglądali przedstawienie poruszające te-
mat agresji, wybierali „Mistrza kultury”, brali udział w konkursach lite-
rackich i plastycznych, uczestniczyli w warsztatach poświęconych elimi-
nacji agresji słownej.

Wyróżnione osoby zostały nagrodzone. „Mistrzowie kultury” klas IV 
– VI spędzili dzień na basenie i kręgielni.

 ~Organizatorzy

W Lusówku obchodzono Dzień Bez Przemocy. 
Z tej okazji odbył się arcyciekawy mecz piłki 
nożnej pomiędzy reprezentacją uczniów a przed-

stawicielami wszystkich pracowników szkoły. Pojedynek ten 
odbył się na oczach świetnie bawiącej się całej społeczności 
szkolnej, która wyposażona w transparenty i przeróżne plaka-
ty dopingowała obie drużyny w duchu fair play. Zabawa była 
wyśmienita!  

Na korytarzu szkolnym zaprezentowano plakaty pro-
mujące kibicowanie fair Play, przygotowane przez 
poszczególne klasy. W ramach promocji wolontariatu odby-
ło się także spotkanie z wolontariuszką Fundacji Po-
mocy Humanitarnej Redemptoris Missio mające na celu przy-
bliżenie i prezentację działań na kontynencie afrykańskim. 
Uczniowie przekazali na rzecz Fundacji zbiory zgromadzone 
podczas szkolnych akcji charytatywnych: kilka worków z alu-
miniowymi puszkami na akcję „Puszka dla maluszka” oraz 
środki opatrunkowe na akcję „Opatrunek na ratunek” ~tf

SP Lusówko

Dzień bez Przemocy
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Na przełomie maja i czerw-
ca w całej Polsce odbyła 
się akcja „Tydzień Języ-

ków”, zorganizowana w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Język to 
podstawa. Ucz się języków”. Ma 
ona za zadanie zwrócić uwagę na 
rolę edukacji językowej we współ-
czesnym świecie. Inicjatywa w du-
żej mierze została zainspirowana 
udziałem naszego kraju w EURO. 
Stąd pojawiające się w czasie akcji 
hasło „Przygotuj się do EURO”, 
które wskazywało na konieczność 
językowej obsługi mistrzostw.

„Językowcy” tarnowskiego 
gimnazjum zamieścili na specjal-
nym portalu własne pomysły na 
motywowanie uczniów i społecz-
ności lokalnej do nauki języków 
(część z nich została wykorzy-
stana w czasie „Tygodnia Języ-
ków”). W szkole zorganizowano 
wystawę informującą o kampa-
nii oraz zachęcającą uczniów do 
nauki języków obcych, której in-
tegralną częścią była instalacja 

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Tydzień Języków

artystyczna propagująca hasło 
kampanii autorstwa Elżbiety Ku-
biak oraz projekt Anity Bagrow-
skiej „Deutch is easy”, zwra-
cający uwagę na podobieństwa 
między językami niemieckim 
i angielskim. W pierwszym dniu 
akcji odbyły się lekcje z Rober-
tem Cruz, lektorem współpracu-
jącej z gimnazjum szkoły języ-
kowej „BELL”, zorganizowane 
przez Katarzynę Ratajczak. 

Aby głosy kampanii dotarły do 
społeczności lokalnej, uczeń Ja-

kub Partyka przygotował ulotkę, 
którą rozprowadzono w Tarnowie 
Podgórnym.

Znajomość języków obcych 
wśród uczniów oraz ogółu spo-
łeczeństwa nam językowcom 
szczególnie leży na sercu. Mamy 
nadzieje ,że nasze starania spotka-
ją się z pozytywnym odbiorem, 
a kampania językowa w Polsce 
nie będzie jednorazowym działa-
niem. 

~ Elżbieta Kubiak

W piątek, 29 czerwca, odbyła się uroczystość 
zakończenia roku szkolnego 2011/ 2012. 
Tradycyjnie zebraliśmy się w kościele na 

mszy św, podczas której podziękowaliśmy Księdzu 
Proboszczowi Ignacemu Karge za wspólnie spędzo-
ne lata. Po mszy przeszliśmy do szkoły. Były przemo-
wy, podziękowania, gratulacje, łzy wzruszenia, piękne 
słowa pożegnania. Nie zabrakło też uśmiechów wy-
wołanych krótką częścią artystyczną klas szóstych.

 Podczas uroczystości wyróżniono wielu uczniów. 
Z rąk Dyrektor Aleksandry Kolendo nagrody otrzy-
mały dwie absolwentki: Hanna Konopka  za naj-
wyższą liczbę punktów zdobytych na sprawdzianie 
klas szóstych oraz Dominika Witajewska za wysoką 
kulturę osobistą i stałą gotowość do pomocy. II Za-
stępca Wójta Piotr Kaczmarek wręczył wyróżnienia 
i upominki Gabrieli Polak za godne reprezentowanie 
szkoły w Wojewódzkim Konkursie Humanistycz-
nym i uzyskanie tytułu finalisty oraz Jeremiaszo-
wi Kożuchowi za celujące oceny, wzorowe zacho-

wanie, kreatywność, rzetelność i 
własną inicjatywę w działaniach 
na rzecz szkoły. Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
nagrodził za działalność w Samo-
rządzie Uczniowskimi Marię Ko-
żuch, Lenę- Marię Nadarzyńską, 
Szymona Nowaczyńskiego i Pa-
tryka Grządzielewskiego. 

Przed nami zasłużony czas od-
poczynku, „już jutro popłyniemy 
daleko…”. Wszystkim uczniom 
oraz pracownikom oświaty ży-
czymy cudownych, pełnych przy-
gód, wyjątkowych i niepowtarzal-
nych wakacji. Do zobaczenia we 
wrześniu!

W imieniu społeczności szkolnej  
~K. Kurowska, P. Stasiak

SP Lusowo

Tak szybko mijają chwile w szkole w Lusowie… 
Kolejne 10 pracowitych miesięcy już za nami! 
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W środę,  6 czerwca, w Szkole Podstawowej 
w Cedzau Kościelnym odbył się Gminny 
Konkurs Matematyczno – Sportowy dla 

klas IV RAMBIT.  Udział  brały wszystkie szkoły 
podstawowe z Gminy Tarnowo Podgórne. Ucznio-
wie rywalizowali w konkurencjach matematycznych 
i sportowych, w każdej z nich mogli zdobyć mak-
symalnie 25 punktów. Walka była wyrównana i do 
końca turnieju nie było wiadomo, kto zwycięży, co 
potęgowało emocje uczestników i ich opiekunów. 
Gratulujemy zwycięzcom – uczniom z Tarnowa Pod-
górnego i dziękujemy wszystkim pozostałym uczest-
nikom za udział i wspólną zabawę. 

~Marta Gawelska

SP Ceradz Kościelny

Matematyczno-sportowe zmagania

Tour de Pologne UCI World Tour to najwięk-
sza i najbardziej prestiżowa impreza ko-
larska w Polsce. W jej 69. edycji wystąpią 

mistrzowie świata na szosie i torze, w kolarstwie 
przełajowym oraz złoci medaliści Igrzysk Olimpij-
skich. Pojawią się także zwycięzcy wyścigów eta-
powych i klasycznych z tegorocznego kalendarza 
World Tour. Siedmioetapowy wyścig rozpocznie się 
10 lipca w Karpaczu, a zakończy sześć dni później 
w Krakowie. W sumie ponad 1 200 kilometrów. Po 
raz drugi zobaczymy w nim Pawła Cieślika. Poniż-
szy wywiad z zawodnikiem zaczerpnęłam z oficjal-
nej strony imprezy. 

Przed rokiem zadebiutowałeś w Tour de Polo-
gne. Jak wspominasz swój start?

Minął już rok od tego wyścigu, a ja wciąż go 
mam w pamięci. Wiem, że teraz wiele rzeczy zro-
biłbym inaczej. Popełniłem kilka błędów. Miałem 
jednak dużo czasu, aby wszystko przeanalizować 
i wyciągnąć wnioski. W tym roku będzie inaczej. 
Jestem bogatszy o wiedzę, jak wygląda Tour de Po-
logne od środka i będę chciał to wykorzystać.

W tym sezonie prezentujesz życiową formę, 
więc chyba nie było wątpliwości, że znajdziesz się 
w Reprezentacji Polski?

Czy życiową formę…? Tego bym nie powie-
dział. Myślę i wiem, że stać mnie na więcej. Cały 
sezon podporządkowałem temu jednemu wyścigo-
wi i chcę właśnie podczas Tour de Pologne pokazać 
na co mnie stać. Jestem w kadrze i wiem, że jeśli 
pojadę dobrze pierwszy etap, mogę być jednym z li-
derów na cały wyścig. To z kolei pozwoli mi spo-
kojnie myśleć o zwycięstwie na jednym z etapów 
i skończeniu wyścigu w pierwszej trójce. Oczywi-

Jedyny taki wyścig

ście cały sezon byłem w kontak-
cie z selekcjonerem Piotrem Wa-
deckim, często rozmawialiśmy 
i wiedziałem, że jeśli moja forma 
będzie rosła, to znajdę się na star-
cie Tour de Pologne.

Trasa 69. Tour de Pologne 
UCI World Tour jest najbar-
dziej górzysta w ostatnich 
latach. Dla ciebie to chyba do-
brze?

- Etapy wydają się być bardzo 
ciężkie. Ten fakt, plus dobra ob-
sada wyścigu, na pewno spowo-
dują, że będziemy oglądać piękną 
rywalizację, a ja chcę być jednym 

z głównych aktorów tego wido-
wiska. Ta trasa jest jakby ułożona 
pode mnie, więc jeśli nie teraz, 
to kiedy?

Widać, że cel już sobie mocno 
nakreśliłeś…

- Jak już mówiłem, chcę wy-
grać etap, co pozwoli mi kończyć 
wyścig w pierwszej trójce. Wiem 
jednak, że startuję u boku „Rut-
ka” i „Huzara”, więc to oni będą 
liderami. Jeśli będą w stuprocen-
towej formie to mogą wygrać 
Tour de Pologne, a ja im w tym 
pomogę. Wszystkiego dowiemy 
się na przedstartowej odprawie 
z selekcjonerem. Jestem częścią 
drużyny i pojadę tak, jak będzie 
chciał Piotr Wadecki. 

Kolarstwo szosowe w Polsce 
jest na fali wznoszącej. Tour de 
Pologne to przepustka do świa-
towego kolarstwa. Gdzie chciał-
byś się widzieć za kilka lat?   

W World Tourze! Chcę starto-
wać w wyścigach z najwyższej 
półki. Tylko tam będę mógł po-
kazać pełnię moich możliwości.

Wszystkich, którzy chcą śle-
dzić poczynania wychowanka 
GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne 
zachęcam do odwiedzania strony 
www.tourdepologne.pl lub oglą-
dania relacji na żywo na antenach 
TVP1, TVP Sport i TVP HD.

 ~Ania Gibała
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Dobiegła końca piąta edy-
cja turnieju mini koszy-
kówki  „Pierwszy krok 

do basketu”. Ostatni szósty tur-
niej rozegrano 16 czerwca na sali 
sportowej szkoły podstawowej 
nr 78 w Poznaniu. Piątą edycję 
wygrała reprezentacja SP z Prze-
źmierowa. Po ostatnim meczu od-
było się wręczenie nagród ufun-
dowanych przez Gminę Tarnowo 
Podgórne oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Tarnowo Podgórne. 

Mini Basket

Klasyfikacja końcowa: 
1. SP Przeźmierowo 
2. SP Plewiska 
3. Inea Azs Poznań 

4. SP Stęszew 
5. SP Tarnowo Podgórne 
6. SP Lusowo 

~Ania Gibała

W czerwcu podopieczni 
trenera Piotra Broń-
skiego wzięli udział 

w trzech imprezach kolarskich: 
III serii Pucharu Polski w kolar-
stwie szosowym, Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w kolar-
stwie torowym i Mistrzostwach 
Polski w kolarstwie szosowym.  
Pierwszej z nich po raz czwar-
ty towarzyszył Memoriał Tom-
ka Jakubowskiego propagujący 
dyscyplinę i bezpieczeństwo na 
drogach. Zawody odbyły się 9 
i 10 czerwca na drogach gminy 
Chrzypsko Wielkie. Pierwszego 
dnia rozegrano jazdę indywidual-
ną na czas. W kategorii juniorów 
triumfował Wojciech Sykała, któ-
ry dystans 24 km pokonał w nie-
całe 32 minuty. Jako piąty linię 
mety przekroczył Gracjan Szeląg, 
a siódmy Dawid Brygier. W wy-
ścigu ze startu wspólnego, który 
odbył się drugiego dnia, w kat. ju-
niorów Jakub Hercog zajął trzecie 
miejsce, a Gracjan Szeląg czwar-
te. W kat. juniorek młodszych Ja-
goda Garczarek zajęła czternaste 
miejsce. 

Młodzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski w kolarstwie torowym przy-
niosły kolejne trzy medale: złoty, 
srebrny i brązowy. Tytuł Mistrza 

Na torze i szosie

Polski Juniorów w sprincie in-
dywidualnym na 3000 m zdo-
był Wojciech Sykała. Bardzo do-
brze zaprezentowała się również 
Dominika Borkowska. Startując 
w kategorii U23 w sprincie kobiet 
zajęła drugie miejsce, a w keiri-
nie trzecie. Zawody trwały od 11 
do 15 czerwca na torze kolarskim 
BGŻ Arena w Pruszkowie.

Brązowy medal Mistrzostw 
Polski w kolarstwie szosowym 
Jędrzejów/Sędziszów w jeździe 
indywidualnej na czas juniorów 
zdobył Wojciech Sykała. Trasę 

o długości 25 kilometrów wokół 
Jędrzejowa pokonał w 33 minuty. 
Pozostali zawodnicy zajęli miej-
sca: 8. Dawid Brygier, 12. Gra-
cjan Szeląg, 15. Marcin Karbowy. 
W kat. orlik U23 Andrzej Mar-
ciniak i Kacper Kistowski fini-
szowali na 14. i 18. miejscu. Dla 
obu podopiecznych trenera Piotra 
Brońskiego jest to pierwszy sezon 
w tej kategorii wiekowej. Tego-
roczne Mistrzostwa Polski trwały 
od 20 do 24 czerwca. 

~ Ania Gibała



 lipiec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      29

 sport

Pierwsze półrocze 2012 r. dla grup tanecznych 
OSiR Jast Tarnowo Podgórne było wyjątkowo 
udane. Wystąpiły w imprezach rangi ogólno-

polskiej i lokalnej. Zdobyły w sumie dziesięć pucha-
rów w układach zbiorowych oraz kilkanaście medali 
solo i w duetach. 2 czerwca OSiR Jast oraz grupy 
taneczne Szkoły Tańca Jast tańczące na co dzień 
w GOK SEZAM uczestniczyły w pokazie tanecz-
nym dla rodziców i najbliższych. W półtoragodzin-
nym programie blisko sto tancerek i tancerzy zapre-
zentowało trzydzieści dwa układy choreograficzne.

Tancerze ze Szkoły Tańca Jast zatańczyli również 
na festynie rodzinnym w Ceradzu Kościelnym. Na 
przełomie lipca i sierpnia najstarsza grupa OSiR Jast 
wyjedzie do Niemiec, gdzie weźmie udział w ob-
chodach 25-lecia Stowarzyszenia „Pojednanie Tar-
nowo Podgórne – Blitzenreute”. W sierpniu tancerze 
będą doskonalić swój warsztat na obozie tanecznym 
w Twardogórze.

~Ania Gibała

Półrocze w OSiR Jast

Puchar Polski Juniorów 
w kręglarstwie klasycz-
nym pojawił się po raz 

pierwszy w kalendarzu sporto-
wym Polskiego Związku Krę-
glarskiego. Trwał od 11 do 13 
czerwca 2012 r. Na kręgielni 
leszczyńskiej Polonii 1912 za-
grało trzydziestu zawodników 
i zawodniczek. KS Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne reprezen-

towały Joanna Filip i Patrycja 
Kicińska. W grze indywidual-
nej Joanna Filip zdobyła brązo-
wy medal, a w sprintach złoty. 
W tandemach mieszanych Patry-
cja Kicińska z Adrianem Szul-
cem (KS Polonia 1912 Leszno) 
zajęła czwarte miejsce. 

~Ania Gibała 

Tytuł wicemistrzyni Polski Juniorów w Ta-
ekwondo Olimpijskim zdobyły dwie zawod-
niczki UKS Atlas Tarnowo Podgórne – Zu-

zanna Roszkiewicz (kat. 49 kg) i Karolina Dziędziura 
(kat. 46 kg). W klasyfikacji drużynowej podopieczni 
trenera Tomasza Gorwy zajęli szesnaste miejsce. Za-
wody odbyły się 8 i 9 czerwca w Bornem Sulinowie. 
Wystartowało w nich 151 zawodników z 47 klubów.

~Ania Gibała

Wzorem lat ubiegłych Gmina Tarnowo Podgórne wzięła udział 
w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012, którego 
organizatorem była  Krajowa Federacja Sportu dla Wszyst-

kich. Turniej odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. W klasyfikacji ogólnopolskiej czwartej grupy – od 15 do 
40 tys. mieszkańców – nasza Gmina zajęła dziesiąte miejsce. W kla-
syfikacji województwa wielkopolskiego – trzecie. W nagrodę otrzyma  
4000 tys. zł na zakup sprzętu sportowego. Turniej trwał od 26 maja do 1 
czerwca. W tegorocznej edycji w sześciu grupach sklasyfikowano łącz-
nie 381 miast i gmin z terenu całej Polski.

~Ania Gibała

Wicemistrzynie 
Polski

Puchar Polski Juniorów

XVIII Sportowy Turniej 
Miast i Gmin za nami
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Było gorąco, nie tylko za 
sprawą słońca i wysokiej 
temperatury. Atmosfe-

rę podgrzała zacięta i niezwykle 
widowiskowa rywalizacja w II 
Powiatowym Turnieju Siatków-
ki Plażowej 2-osobowej. Zawody 
odbyły się 7 lipca na plaży w Lu-
sowie. Rozegrano je w katego-
rii kobiet, mężczyzn i mieszanej. 
Wśród kobiet zwyciężyły Anna 
Urych – Turska i Maria Włoch. 
Drugie miejsce zajęły Sylwia No-
wak i Maria Stenzel, a trzecie Zu-
zanna Jezierna i Natalia Sworek. 
Wśród mężczyzn zwyciężył duet 
Janusz Jankowski i Patryk Tho-

Siatkówka na plaży

 WZP.6721.19.2011
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, 
rejon ul. Działkowej – dla działek nr 1322/6, 
676/3, 676/5, 676/6.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź-
niejszymi zmianami)  zawiadamiam o wyło-

żeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów działalności gospo-
darczej w Tarnowie podgórnym, rejon ulicy 
Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 
676/5, 676/6  wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 23.07.2012r. 
do 13.08.2012r., ul. Poznańska 115, w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami, 
odbędzie się 06.08.2012 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzi-
nie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-

gi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 27.08.2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

- Rekordowa frekwencja. Tydzień 
przed zawodami zakończyłem za-
pisy - zabrakło miejsc. Cieszę się, 
że tak atrakcyjna dyscyplina spor-
tu jak triathlon, staje się coraz po-
pularniejsza. – powiedział  orga-
nizator Borys Monastyrski. W IX 
Ogólnopolskich Zawodach w Tria-
thlonie „Poziom wyżej”, które od-
były się 16 czerwca w Lusowie, 
wystartowało 246 zawodników. 
Rozegrano je w formie czterech 
wyścigów: dzieci, młodzików, ka-
tegorii open oraz sztafet rodzin-
nych. W kategorii młodzik zawod-
nicy rywalizowali na dystansach 

IX Triathlon „Poziom Wyżej”
600 m pływania, 15 km wyścigu 
kolarskiego i 3 km biegu. Najlepiej 
w tej kategorii spisał się Wojciech 
Nowak z UKS Lusowo, który zajął 
wysokie siódme miejsce. W kate-
gorii dzieci (200m/4km/1 km) trze-
cie miejsce zajęła Weronika Boch-
nak, mieszkanka Lusowa, na co 
dzień trenująca w UKS City Zen 
Poznań. W imieniu organizatorów 
dziękuję za pomoc w zorganizowa-
niu zawodów i zapraszam za rok.   

Wyniki wszystkich kategorii moż-
na znaleźć na stronie www.uksluso-
wo.pl, a zdjęcia na profilu klubu na 
Facebooku.  ~Ania Gibała

mas. W finale pokonali Jakuba Je-
ziernego i  Arkadiusza Thomasa 

21:12, 21:15. Trzecie miejsce za-
jęli Roman Kalinowski i Wadim 
Dakowicz. W kategorii miesza-
nej zwyciężyła Anna Urych – Tur-
ska i Janusz Jankowski. Na dru-
gim miejscu uplasowali się Maria 
Włoch i Hubert Stachowiak, a na 
trzecim Aleksandra i Bartosz Wit-
kowscy. Zwycięzcy otrzymali na-
grody rzeczowe, dyplomy i statu-
etki. Organizatorami turnieju byli 
Powiat Poznański, GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Pod-
górne.

~Ania Gibała
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Podziękowanie
Organizatorzy parafialnego festynu antonianskiego serdecznie dziękują wszystkim, którzy oaz akali swoje wsparcie przy 
organizacji Festynu Antoniańskiego: Gminie Tarnowo Podgórne, Radzie Sołeckiej Przeźmierowa, firmom (Ogrodnictwo 
Batorowo, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, BZ WBK, Nissan Polody, Glutenex, Schattdecor, Strauss Café Poland,The 
LORENZ Balshen Snack, Millano, Apteka Stokrotka, Nova France, Chata Polska, Bar „Aga”, Spagheteria Piccolina,
Pekao SA, PKO BP, Polmak, La Fayette, Bajcik, Glamour, Camargo, Gabinet Kosmetyczny z ul. Lotniczej, Bistro 
Dromader) sołtysom: Tarnowa Podgórnego, Baranowa, Wysogotowa, Przeźmierowa oraz OSiRowi, Szkole Podstawowej 
w Przeźmierowie, GOK SEZAM,  osobom prywatnym (Barbara Nowak, Państwo Kiełbasiewiczowie i Pawiccy), małym i 
dużym artystom oraz wszystkim, którzy dostarczyli wspaniale domowe ciasto do festynowej kawiarenki.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Panu Marcinowi Hibnerowi z Tarnowa Podgórnego za znalezienie i oddanie mojego telefonu 
komórkowego. Jestem pod wrażeniem Pana bezinteresowności i wrażliwości.

Bogdan Hałaszkiewicz, Kaźmierz 

Państwu Lidii, Reginie, Dariuszowi, 
Pawłowi, Przemysławowi  

oraz ich rodzinom
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Ojca 

Feliksa Korbanka 
 

składa Sołtys, Rada Sołecka  
i mieszkańcy Wysogotowa.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Panom Janowi, Marianowi  

i Wojciechowi Dolata oraz ich 
rodzinom z powodu śmierci Matki  

Janiny Dolaty 

składa Sołtys Elżbieta Szymkowiak, 
Rada Sołecka oraz mieszkańcy 

Wysogotowa.

Serdeczne podziękowania za udział 
w nabożeństwie pogrzebowym 

tragicznie zmarłego 

Waldka Zimnego - lat 33

Za modlitwę, kwiaty, znicze, za słowa 
wsparcia, pociechy i współczucia  

dla nas pogrążonych w żałobie
serdeczne Bóg Zapłać  – Rodzina

Naszej koleżance Anieli Witajewskiej 
serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Matki 

Śp. Józefy Bąkowskiej

składają 
zarząd i członkowie Klubu Seniora  

w Sadach

OGŁOSZENIE

W  związku z błędną datą prze-
targu  podaną w Gazecie Wyborczej 
- odwołuję w dniu 16 lipca 2012r. 
I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej 
w gminie Tarnowo Podgórne, Bara-
nowo,  ul. Graniczna 61, obręb Ba-
ranowo, arkusz mapy 14, działka 
nr 222/68 (Bp), pow. 1200 m2, KW 
PO1P/00099730/0 (właściciel Gmina 
Tarnowo Podgórne). Powyższy prze-
targ odbędzie się  w dniu 13 sierpnia 
2012r.

 WZP. 6721.14.2012

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ulicy Pokrzywnickiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-
ły nr XXXII/392/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie 
ulicy Pokrzywnickiej.

     Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 6 sierpnia 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

Pani Izie Hultajskiej  
i jej rodzinie 

wyrazy szczerego 
współczucia z powodu 

śmierci 

Mamy, Teściowej i Babci 
składają Sołtys i Rada 
Sołecka Sierosławia
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 09.07.2012 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  fot. Polskie Stowrzyszenie Groomerów

DAM PRACĘ
• Zakład Pracy Chronionej poszu-
kuje osób do wykonywania prac po-
rządkowo- czystościowych w Sie-
rosławiu. Sprzątanie w kompleksie 
budynków Paso.Praca na 1/2 eta-
tu, w godz. 16:00-20:00, pon.- pt. 
Oferujemy: umowę o pracę, 750 
zł/m-c brutto, możliwość korzysta-
nia z bezpłatnej, prywatnej opieki 
medycznej.Mile widziane kobiety. 
Kontakt : 510 013 844 (pon.- pt w 
godz.09:00-15:00).
• Mama rocznej  córki zaopiekuje się 
dzieckiem u siebie w domu, odbierze 
z zerówki, ze szkoły lub przedszkola, 
gdzie dziecko mile spędzi czas aż do 
powrotu rodzica. Tarnowo Podgórne, 
tel. 608-084-173
• Zatrudnię osobę do telemarketingu 
w biurze w Sadach. Praca na 1/2 eta-
tu. info@norres.pl
• Potrzebna opiekunka do rocznego 
dziecka w Sierosławiu. 512 104 007

• Poszukuję opiekunki do 6-mie-
sięcznego dziecka, poszukiwana 
osoba powinna być niepaląca i mieć 
doświadczenie w opiece nad dziećmi. 
Praca od października 7 godzin dzien-
nie, od poniedziałku do piątku w Lu-
sówku. tel. 513 280 360
• Zatrudnię opiekunkę do półtora 
rocznego dziecka w Lusówko. Kon-
takt tel 518813539.
• Zatrudnimy pracowników do 
ochrony obiektu w Tarnowie Podgór-
nym. Preferowane osoby z orzecze-
niem o niepełnosprawności tel. 609 
420 607.
• SZUKAM PRACY
• Opieka nad starszą osobą 3 dni w 
tygodniu. Posiadam samochód - 698 
774 514
• Pilnie poszukuję pracy. Posprzątam 
dom, mieszkanie w Tarnowie Podgór-
nym lub okolicy. tel. 795-440-103
• Kobieta z grupą inwalidzką szuka 
pracy, tel. 505 133 721.

• Pedagog (dyplomowany klas I - III) 
zaopiekuje się dzieckiem po zaję-
ciach w zerówce i szkole od wrze-
śnia, Przeźmierowo, Lusowo, tel. 511 
07 77 90.
• Mężczyzna lat 33 z uprawnienia-
mi obsługi maszyn budowlanych 
doświdczenie w naprawie maszyn 
Catepillar, specjalista d/s gospodar-
ki magazynowej, bhp w transpor-
cie wewn. szuka pracy. Gwarantuje 
profesjonalizm i zaangażowanie, tel. 
601 433 117.
• Mama - niania szuka pracy. Jestem 
mamą 1,5 rocznego chłopca. Chęt-
nie zaopiekuję się dzieckiem u siebie 
w domu. Posiadam referencje. Nie 
palę. Poznań Smochowice, tel. 796 
919 892.
• Pani lat 40 renta szuka pracy. Tar-
nowo Podgórne okolice prawo jazdy 
kat. B, tel. 69 11 69 889.
• Emeryt (64l) niepalący, odpowie-
dzialny podejmie pracę. Mam prawo 

jazdy kat. B i stałą III gr. inwalidztwa, 
tel. 501 228 373.
• Młoda, doświadczona zaopiekuje 
się dzieckiem, Przeźmierowo okolice. 
tel. 511 285 434.
• Pani 35 lat z Przeźmierowa szuka 
pracy (posprzątam lub chałupnic-
two), tel. 884 818 809.
• Szukam pracy kierowca z doświad-
czeniem „C”. Przeźmierowo, tel. 694 
043 808.
• Mężczyzna lat 27 wykształce-
niem średnim szuka pracy. Posia-
dam uprawnienia na: wózek widłowy 
i suwnice. Mam prawo jazdy kat. BE. 
Znam podstawy angielskiego i nie-
mieckiego. tel. 604 695 514.
• Pani na emeryturze pilnie szuka 
pracy, tel. 782 556 443.
• Posprzątam dom lub mieszkanie, 
tel. 794 108 133.
• Kierowca kat C doświadczenie wy-
wrotka szuka pracy, tel. 694 043 
808.

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

JĘZYK
ANGIELSKI

WAKACYJNY KURS
Zajęcia grupowe
i indywidualne

Dojazd, materiały - GRATIS
698 873 335

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

PANELE  (od 10 zł/m2)
inne

797 817 666

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

506225377

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302
DO WYNAJECIA

MIESZKANIE, POKOJE

782 225 988
TARNOWO PODGÓRNE

TRANSPORT
ROBOTY ZIEMNE + HDS

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI,
   KARCZOWANIA
• PRACE PORZĄDKOWE
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU-ŚMIECI
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3

   NA GRUZ, ŚMIECI
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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

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

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
I AUTOMATYKA BUDYNKU

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

ADAM CIŻLA  663 722 451

SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

cena od 80 z∏/m2

SPRZÑTANIE

tel. 606 111 715

BIUR • DOMÓW • MIESZKA¡
PRANIE I CZYSZCZENIE

DYWANÓW • WYK¸ADZIN
MEBLI TAPICEROWANYCH • WERTIKALI

RACHUNKI

Certy� kat nr 46, 47

Oferujemy pracę w Tarnowie Podgórnym na stanowiskach:
- operator maszyn produkcyjnych (osoby z doświadczeniem)
- monter podzespołów elektronicznych (zdolności manualne)

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
tel.: 61 846 07 23, 669 996 401

e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

PSYCHOTERAPIA RODZINNA
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEZapisy pod tel. 501 495 002

www.reha-clinic.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

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

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

13.06.12 w okolicy ul. Szamotulskiej 71 w Barano-
wie/ Chyby zaginął mały piesek rasy YORK. 

Piesek krótko ostrzyżony w czarnym pushorku z ce-
kinami. Pies na karku ma wszczepiony microchip.  

Uczciwego znalazcę proszę o kontakt: 602 711 986

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

biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA OGRODÓW

OGRODY

tel. 506 013 212

DZIAŁKI BUDOWLANE 
W SPRZEDAŻY RATALNEJ

ROKIETNICA
www.dzialki-rokietnica.pl
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SEJFY
KASETKI

SZAFY NA BRO¡
I DOKUMENTY

REGA Y̧ METALOWE
ceny producenta

604 695 514

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

SZEROKA
GAMA ROWERÓW
GÓRSKICH, TURYSTYCZNYCH
I DZIECIĘCYCH
GÓRSKICH, TURYSTYCZNYCH

PILARKI SPALINOWE

HPS 5020

HPS 4116E

KOSIARKI
  SPALINOWE  SPALINOWE

www.BoTiga24.pl
e-mai: biuro@botiga24.pl

Godziny otwarcia:
pon-pt 9.00 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

PHU HORNET
ul. Obornicka 19c
62-090 Rokietnica
tel. +48 61 814 51 84

Przeźmierowo, ul. Dolina 29
www.pppm.pl, pppm@pppm.pl

tel. 61 8142 596
kom. 501 578 608

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)
„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”

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

Bal karnawałowy

Powitanie jesieni

Na pływalni

W gospodarstwie 
agroturystycznym

  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 6.45 - 17.30
 Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat
  Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki starannie przygotowywane 

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

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

KUPIĘ DZIAŁKĘ
LUB GRUNT ROLNY

607 985 909

Kompleksowe uk∏adanie
kostki brukowej
granitowej

gwarancja, tanio
607 052 913
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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 
• 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

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

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

ZAPRASZAMY!
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890

Od 30 lipca: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

STOMATOLOGIA

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. 501 617 969

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

TANIO I SOLIDNIE
tel. 607 924 551

Wydzierżawię
ziemię orną
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 061 814 25 13

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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

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

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 061 814 66 65, 0503 053 585

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

TRUMNY
ZASI¸KI POGRZEBOWE
KRZY˚E, NAPISY
NAGROBKI
CH¸ODNIA

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

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

WELTENWELTEN

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

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

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI GRATIS

Bliższe informacje
pod nr tel. 61 8146 321

lub 61 8146 361

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska

w Tarnowie Podgórnym

wynajmie
położone w Tarnowie Podgórnym

przy ul. Rokietnickiej 25:

1. pomieszczenie magazynowe
     o pow. 300 m2

2. pomieszczenie magazynowe
     o pow. 360 m2

tel. 512 185 144

Malowanie • Szpachlowanie
P∏ytki • Zabudowy GK

Instalacje CO i WOD-KAN

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

OGRODZENIA I BUDYNKI
Z KLINKIERU

KOSTKA GRANITOWA
POZBRUK

608 270 421

TYNKI TRADYCYJNE
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

BUDOWA, ROZBUDOWA

Szukam pomieszczenia
20-50 m2 na magazyn
Przeźmierowo, okolice

516 138 485

Tarnowo Podgórne

WYNAJMĘ POKÓJ

tel. 792 056 508

AUTO HEIN
MECHANIKA, ELEKTRONIKA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
WSZYSTKICH MAREK
ORAZ MOTOCYKLI

SERWIS
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

ROMET HYOSUNG
CHROMOWANIE, NIKLOWANIE, CYNKOWANIE

POLEROWANIE, SZLIFOWANIE
PRZEŹMIEROWO, UL. LOTNICZA 27A

tel. 61 65 27 755, 601 79 89 23

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

OÂRODEK
WYPOCZYNKOWY

W LUSOWIE

SPRZEDAM

RE/MAX 609 330 249

WYPOCZYNKOWY

SPRZEDAM
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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 ANGLII NOWA I U˚YWANA

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

GEODETA
509 553 381

KONKURENCYJNE CENY

KOMPLEKSOWE WYKONCZENIE WNĘTRZ
DANEX - DANIEL CACKO
e-mail:danex@op.pl, tel 697 008 007

OFERTA:
• SUFITY PODWIESZANE • ELEWACJE
• SCIANKI DZIAŁOWE
• OCIEPLANIE I ZABUDOWA PODDASZY
• UKŁADANIE GLAZURY TERAKOTY
• MONTAŻ STOLARKI DRZEWNEJ
• MALOWANIE,TAPETOWANIE
• UKŁADANIE PANELI
• SZPACHLOWANIE
• TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
• OKNA MONTAŻ DEMONTAŻ
• ZABUDOWY KUCHNI • SCHODY

Wynajmij Club w promocyjnej cenie!!!
• Wieczór kawalerski lub panieƒski •

• 18-stka •
• Urodziny •

Ka˝da okazja jest dobra!!!
Przeêmierowo ul.Rynkowa/¸anowa, Kontakt: 721 294 204

www.underspa.pl

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635
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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

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

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´

 

D O C I E P L E N I A 
BUDYNKÓW 

 
  

 
696  592  192 
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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

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 20.00, w niedziel´ od 10.00 do 13.00

Du˝y
worek
Purina 15 kg

Du˝y
worek
Royal 15 kg

Oferujemy tak˝e inne doskona∏e karmy klasy super premium w bardzo dobrych cenach.
Ka˝dy zakup u nas jest premiowany punktami wymienianymi na wybrane z katalogu nagrody.

Przeêmierowo
ul. Wrzosowa 22

Purina 15 kg
ju˝ od

87 z∏ Royal 15 kg
ju˝ od

178 z∏

od

140 z∏
od

131 z∏
od

98 z∏
od

2,90 z∏
od

4,10 z∏

Ka˝dy zakup u nas jest premiowany punktami wymienianymi na wybrane z katalogu nagrody.

od

4,00 z∏

du˝e
opakowanie 13 kg du˝e opakowania 15 kg www.bajcik.pl

NAGRODA dla znalazcy

1 500 PLN!!!

Bia∏a-du˝a suczka MAJA, podobna do labradora ma 4 lata 
i Tricolor –Beagle SKUBI piesek, ma 5 lat.

Zagin´∏y razem 19.06.2012 w Przeêmierowie - osob´ która 
znalaz∏a lub widzia∏a pieski, bardzo prosz´ o kontakt

504 004 447, 502 651 102

Bia∏a-du˝a suczka MAJA, podobna do labradora ma 4 lata 

ZAGIN¢ Y̧ 2 PSY!!!

NAGRODA dla znalazcy

L OÊrodek Szkolenia Kierowców

DUKAT
Poznaƒ, ul. Dàbrowskiego 98, 

tel. 61 8417739, kom. 0501 707 099

Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA – 1 250 z∏

ka˝dy wtorek, czwartek 17.30;
lekarz, ksià˝eczki na miejscu
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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

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

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

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

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

NISKIE CENY
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

SZYBKA REALIZACJA

wt 10-15, śr 10-17, czw 10-15, pt 8-12
www.twoj-optyk.info

w Przychodni
MED LUX

Przeźmierowo, Luboń

dla czytelników ,,Sąsiadki’’
20% RABATU
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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

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

061 814 27 12 

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

CAT - koparko ∏adowarka

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)

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

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130
 500 085 703

SPA DLA PSA
OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi 
  pielęgnacyjne
- trymowanie

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 770 zł/tona
     

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO OPAŁOWE

LETNIA PROMOCJA

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
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75

95

100

��� ��������89��2�3

18 maja 2012 08:41:43

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

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 

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 2, tel. 061 652 40 07
zapraszamy równie˝ do sklepu w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 7

tel. 061 816 44 95 w którym oferujemy dodatkowo bogaty wybór:
TAPET, FARB, PANELI

UWAGA!UWAGA!
TANIE:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY

PRZEŹMIEROWO 
DO WYNAJĘCIA HALA 300m

biurowo - mag. - prod.
Teren ogrodzony
601 735 194

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
DU˚Y WYBÓR PRODUKTÓW FIRMY KNAUF

SZEROKI ASORTYMENT NASION RZEPAKU
W¢GIEL

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

Kostka granitowa 
Sprzedaż transport 

Atrakcyjne ceny
694 482 021
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III Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski  

w Strzyżeniu Psów  

w Tarnowie Podgórnym 

7-8 lipca 2012 r.




