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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86
0696 062 691
0602 340 757 
0696 062 679 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
0502 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 0507 024 046
0507 024 047
0507 024 048

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

94 83

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

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 61 652 41 92

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12
fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!

Prezenty już z pewnością przygotowane, pierniczki polukrowane,  
przepis na karpia wybrany – pora zaplanować „coś dla duszy”.  
A okazji co niemiara: przed Sylwestrem zagrajmy „na koniec roku”, 
Nowy Rok powitajmy wystrzałowo pokazem sztucznych ogni, potem 
walców wiedeńskich i śpiewu Grażyny Brodzińskiej posłuchajmy na 
Koncercie Noworocznym. Na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy obecność oczywiście obowiązkowa (szczegóły wewnątrz numeru).

W czasie zimowych spacerów zapraszamy do Urzędu Gminy, aby – 
po zakupieniu naklejki – odebrać, wypełnić i wrzucić do urny kupon 
upoważniający do udziału w loterii „Zameldowani – Uprzywilejowani”.

Wszystkim Czytelnikom naszej gazety w imieniu zespołu redakcyjnego 
składam życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i samych 
szczęśliwych chwil w Nowym Roku.

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia, w Wigilię, 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne jest nieczynny.

ZAPROSZENIE NA ZABAWĘ

9 stycznia 2010 roku o godzinie 17, jak tradycja w Chybach  
każe, spotykamy się na plaży przy „Dworku” Będą: tańce,  
grzańce i...?

zaprasza sołtys Chyb - Ewa Jurasz i Rada Sołecka

Więcej informacji na str. 7
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pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Na zakończeniu roku szkolnego 2009, w czerwcu, 
wszyscy uczniowie Gimnazjum w Baranowie, których 

średnia ocen wynosiła 5,0 i powyżej, otrzymali 
dyplom wraz z informacją o otrzymaniu stypendium 

naukowego przyznanego przez Wójta Gminy. 
W październiku 2009 okazało się, że Wójt zmienił 

kryterium przyznawania obiecanego stypendium ze 
średniej  5,0 na 5,17, pomimo faktu, iż uczniowie na 
koniec roku szkolnego ze średnią powyżej 5,0 mieli 

stypendium zagwarantowane!
Okazało się, że pracownik Wójta zamiast najpierw 

sprawdzić pulę przeznaczoną na stypendia oraz 
liczbę uczniów spełniających kryterium średniej 

5,0 i powyżej tego nie zrobił, a liczba uczniów ze 
średnią powyżej 5,0 okazała się większa niż pula 

kasy przeznaczonej na stypendia. Więc uczniom ze 
średnią 5,0-5,16 po prostu Wójt stypendium nie dał 

pomimo gwarancji otrzymania. Jak ma to zrozumieć 
młody człowiek? Czuje się oszukany, że najpierw coś 

Wójt obiecuje, a następnie ta obietnica nie zostaje 
dotrzymana z winy dorosłych. Wójt nie chciał wybrnąć 
z problemu i chociażby w takim przypadku uruchomić 

pulę „rezerwową” lub ewentualnie podzielić pulę 
przeznaczoną na stypendia na wszystkich uczniów, 

którzy mieli je zagwarantowane (czyli ze średnią 
5,0 i powyżej). Lepiej udawać, że problemu nie ma. 
Niestety w oczach uczniów Wójt wiele stracił. Jest 

to nierzetelne podejście do problemu i w taki sposób 
się nie postępuje, nawet jeśli dotyczy to Gimnazjum.

(imię i nazwisko znane redakcji)

Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl  
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Odpowiadając na stawiane 
mi w liście zarzuty niewy-
płacenia stypendium za II 

semestr każdemu, kto w czerwcu 
uzyskał średnią 5,0 wyjaśniam:

1. Uzyskanie przez ucznia gim-
nazjum średniej z ocen na pozio-
mie 5,0 za drugi semestr upoważ-
nia dyrektora szkoły do złożenia 
wniosku o stypendium. Wniosek 
ten powinien być złożony do 15 
września. Po tym terminie rozpo-
czyna się proces związany z przy-
znawaniem stypendium. Taki har-
monogram dowodzi, iż nie mogłem 
w końcu czerwca zagwarantować 
uczniom ze średnią 5,0 otrzymania 
stypendium, bo decyzje te podej-
mowane są 3 miesiące później.

2. Nie zmieniłem kryteriów przy-
znawania stypendium, bo leży to 
w wyłącznej gestii Rady Gminy. 
Obecnie reguluje to uchwała Rady 
Gminy z 18 listopada 2008 r. Chciał-
bym tu przytoczyć kilka jej zapisów:

§5 ust. 1 Liczbę stypendiów usta-
la się w zależności od środków 
przyznanych w budżecie Gminy na 
dany rok.

§5 ust. 2 Komisja powołana przez 
Wójta Gminy dokonując analizy 
wniosków złożonych przez upraw-
nionych dyrektorów placówek 
oświatowych ustali kolejność kan-
dydatur do otrzymania stypendium.

§6 Wysokość stypendium usta-
la się na kwotę 100 zł miesięcznie 
i wypłacane jest przez 5 miesięcy 
w danym semestrze.

3. Zgodnie z obowiązującym re-
gulaminem liczbę przyznawanych 
stypendium w danym semestrze 
wyznaczają dwa parametry:
● średnia ocen ucznia (minimum 

5,0),
● kwota zaplanowana w budże-

cie Gminy.

W budżecie Gminy na 2009 r. 
na stypendia naukowe dla uczniów 
gimnazjów i liceum zaplanowano 
kwotę 27.800 zł (uchwalono to 29 
grudnia ubiegłego roku).  W lutym 
br. za wyniki w nauce w pierwszym 
semestrze zostało przyznanych 30 
stypendiów (4 dla LO, 5 - Gim-
nazjum Tarnowo Podgórne i 21 - 
Gimnazjum Baranowo). Natomiast 
we wrześniu zostały przyznane sty-
pendia za drugi semestr w liczbie 
32 (6 dla LO, 5 - Gimnazjum Tar-
nowo Podgórne i 21 - Gimnazjum 
w Baranowie). Przyznane stypen-
dia wyczerpały zaplanowaną kwotę 
w budżecie. Łatwo to obliczyć:

I semestr: 30 stypendiów x 5 
m-cy x 100 zł = 15.000 zł, 

II semestr: 32 stypendia x 4 m-ce 
x 100 zł = 12.800 zł

Razem: 15.000 + 12.800 zł = 
27.800 zł

Stypendia zostały przyznane naj-
lepszym uczniom według kolejno-
ści ustalonej przez Gminną Komi-
sję Stypendialną na posiedzeniu 28 
września 2009 roku. Zatem nie było 
podstaw do wcześniejszego (przed 
tym terminem) przekazania infor-
macji o udzieleniu komukolwiek 
stypendium za II semestr.

Jest mi niezmiernie przykro, iż 
zaistniało takie nieporozumienie. 
Zwłaszcza, że sytuacja ta dotyczy 
bezpośrednio młodych ludzi. Wie-
rzę, że będą mieli kolejną szansę na 
uznanie swoich osiągnięć. Jedno-
cześnie chciałbym poinformować, 
że korzystając z tych doświadczeń 
zaproponowałem w projekcie bu-
dżetu na 2010 rok kwotę 37.000 
z przeznaczeniem na stypendia na-
ukowe. Oznacza to 37 stypendiów, 
wypłacanych przez 10 miesięcy 
roku szkolnego. Zatwierdzenie bu-
dżetu przez Radę Gminy nastąpi 30 
grudnia.
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aktualności 

Baranowo

 Doprowadzono wodę i kanalizację do budyn-
ku świetlicy

 Rozpoczęto nasadzenia drzew przy zbiorniku 
retencyjnym

 Trwa procedura przetargowa na realizację 
kompleksu boisk

 Ogłoszono przetarg  na zagospodarowanie 
terenu zieleni wraz z placem zabaw na Os. 
Rubinowym

 Opracowano dokumentację projektową usu-
nięcia kolizji gazowej w związku z budową ul. 
Lipowej

W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę odcinka ul. Wypoczynkowej przy Ze-
spole Oświatowo Sportowym

Ceradz Kościelny

 Zakończono rozbudowę placu zabaw

Wybrano wykonawcę na remont chodników i 
parkingu w centrum wsi

W trakcie opracowania dokumentacja na bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej Ceradz Ko-
ścielny - Jankowice

Batorowo

 Odbudowano rów przydrożny na ul. Batorow-
skiej 

Chyby

 Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni ulic  Ogrodowa, 
Piaskowa i Kwiatowa,

Góra 

 Trwa budowa chodnika i poszerzenie ul. Po-
znańskiej (realizacja Zarząd Dróg Powiato-
wych)

Jankowice 

 Zakończono  remont dachu Pałacu

 Trwają prace związane z izolacją i osuszeniem 
ścian piwnic w Pałacu 

 Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanalizacją 
deszczową

 Rozpoczęto nasadzenia drzew i krzewów na 
terenie miejscowości

 Zakończono opracowanie dokumentacji na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej Jankowice 
– Tarnowo Podgórne 

Kokoszczyn 

 Trwa rozbudowa placu zabaw

Wybrano wykonawcę na remont chodnika na 
ulicy Dworcowej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

W samo południe 27 listopada na ulicy Nowej w Lusowie ze-
brali się znamienici goście, a wśród nich Poseł na Sejm Wal-
dy Dzikowski, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grab-

kowski, Radna Powiatu Poznańskiego Krystyna Semba, Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka, ksiądz proboszcz Ignacy Karge oraz przedstawiciele 
Zarządu Dróg Powiatowych, projektanci, wykonawcy i przedstawiciele 
lusowskiej społeczności z sołtysem Marianem Walczakiem na czele. 

Oficjalnie po przebudowie otwarto ulicę Nową. Inwestycja ta koszto-
wała 3.275.801 zł. Przebudowa była finansowana z trzech źródeł:

• z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
pochodziła kwota 1.637.900 zł,

• z budżetu Starostwa Powiatowego – 821.950 zł,
• z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne – 815.950 zł.
W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową na długości 

1.220 m, przebudowano przepust, położono nową nawierzchnię z mie-
szanki mineralno-asfaltowej i wyrównano profil jezdni. Wybudowano 
chodnik i ścieżkę rowerową, a także 4 przystanki autobusowe, tyle samo 
przejść dla pieszych. Powstały zatoki postojowe.

Wszyscy zgromadzeni podkreślali, że ulica Nowa po przebudowie 
zapewnia nie tylko duży komfort jazdy kierowcom samochodów, ale 
przede wszystkim jest teraz znacznie bezpieczniejsza. Już dziś docenia-
ją to dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej – to oni codziennie mogą 
spokojnie niezagrożeni uczęszczać na zajęcia.    ~ARz

Ulica Nowa 
oficjalnie otwarta

Lusowo

27 grudnia 2009 r (niedziela) w 91 rocznicę wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie 
przy ul. Ogrodowej 3a w godz. od 10 do 14 otwiera swe podwoje 

dla wszystkich zwiedzających. W tym uroczystym dniu wstęp jest bezpłatny, 
jest to dzień otwartego Muzeum dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ciekawymi zbiorami doty-
czącymi także bohaterskich mieszkańców naszej Gminy.                        ~na

Muzeum otwiera drzwi

Poświęcenia ulicy dokonał ks. Ignacy Karge fot. ARz
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aktualności

Rozpoczynamy loterię 
promocyjną „Zameldo-
wani – Uprzywilejowa-
ni”. Jej organizatorem 

jest Gmina Tarnowo Podgórne. 
Od 1 grudnia - w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy - 
za symboliczną złotówkę można 
kupić naklejkę (przygotowaliśmy 
6 wzorów naklejek – do wyboru) 
i odebrać kupon loterii. Wypeł-
nioną część kuponu należy wrzu-
cić do odpowiedniej urny. Są dwie 
oznakowane urny dla dwóch grup 
pełnoletnich i zameldowanych na 
stałe mieszkańców naszej Gminy: 
•	 urna A - dla nowo zameldo-

wanych, czyli dla zameldowa-
nych od 1 września 2009 - to 
uczestnicy tzw. „małego fina-
łu” i „Wielkiego Finału”, 

•	 urna B - dla zameldowanych, 
których meldunek na stałe jest 
„starszy”- to uczestnicy „Wiel-
kiego Finału”.

Drugą część kuponu zachowuje-
my dla siebie do czasu losowania 
(to ważne!). O kampanii „Zamel-
dowani – Uprzywilejowani” i lote-
rii piszemy od sierpnia w sąsiadce 
~ czytaj. Dla przypomnienia i uzu-
pełnienia - krótko: 

ZAMELDOWANI - UPRZYWILEJOWANI

•	 pula nagród wynosi 45 500 zł,
•	 każdy uczestnik ma „lwią szan-

sę” na wygraną (nie zmarnuj 
swojej szansy!), 

•	 nagrody „małego finału” to: 
telewizor marki Samsung, ka-
mera marki JVC, laptop marki 
Samsung, 

•	 nagrodą „Wielkiego Finału” 
i główną nagrodą loterii jest 
samochód marki Peugeot  107, 
czyli auto - podobnie jak nasza 
Gmina - „spod znaku lwa”. 

Zachęcamy do udziału i życzy-
my zwycięstwa. Szczegóły loterii 
„Zameldowani – Uprzywilejowa-
ni” są zawarte w Regulaminie do-

stępnym na stronie internetowej 
www.poziom-wyzej.pl.

Kampania „Zameldowani – 
Uprzywilejowani”, której częścią 
jest loteria promocyjna, wystarto-
wała we wrześniu i trwać będzie do 
maja 2010. Jej celem jest zachęce-
nie mieszkańców do zameldowania 
na stałe. Dlaczego? Bo 40% podat-
ku PIT, który płacimy, może po-
zostać w gminie zameldowania na 
stałe i służyć nam i naszej wspól-
nocie samorządowej. Loteria ma 
także uświetnić obchody 20-lecia 
samorządu, przypadające w następ-
nym roku.              

         ~AM

Funkcjonariuszki Straży Gminnej wspólnie 
z policjantkami z Komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym przeprowadziły akcję „Cytrynka” 

przy udziale dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Polegała ona na karaniu - 
wypiciem soku z cytryny - osób popełniających wy-
kroczenia drogowe. Po pogadance na temat bezpie-
czeństwa udaliśmy się na ul. 23 Października, gdzie 
przy pomocy ręcznego miernika prędkości ujawnia-
liśmy wykroczenia popełniane przez kierujących. 
Każdy, który nie stosował się do obowiązujących 
prędkości zamiast mandatu karnego otrzymał emble-
mat „Smutnej Cytrynki” oraz  do wypicia sok z cytry-
ny. Zwracaliśmy również uwagę na to, czy kierowcy 

posiadają wymagane dokumenty, mają włączone światła drogowe oraz  
czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzie-
ci przewożone są w fotelikach. W ten sam sposób karani byli piesi, 
którzy przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. W sumie 
podczas kontroli ujawniono 43 popełnione wykroczenia, w tym 7 przez 
osoby piesze.           ~ASz

Cytrynka zamiast 
mandatu

Kup naklejkę - 
weż udział  
w loterii

Loteria wystartowała!

Uczestnicy akcji „Cytrynka” fot. SG
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 aktualności

Lusowo

 Zakończono przebudowę ulicy Nowej

 Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
plaży w Lusowie

Wybrano wykonawcę  na budowę ul. Świt

Wybrano wykonawcę na remont parkingu 
przy jeziorze na działce gminnej i drogi do-
jazdowej

 Na ukończeniu opracowanie  dokumentacji 
projektowej budowy ul. Przylesie

Lusówko

 Poprawiono odwodnienie ul. Admiralskiej po-
przez wykonanie studzienki ściekowej

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II czę-
ści z  I etapu  

 Trwają prace związane z  rozbudową przed-
szkola

 Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika 
– odcinek Lusówko-Rozalin

 Na ukończeniu  wykonanie projektu prze-
budowy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnie-
niem

Przeźmierowo

 Zakończono budowę boisk Orlik przy ul. Le-
śnej/Ogrodowej

 Zakończono rozbudowę placów zabaw przy 
ul. Leśnej i w Parku im. St. Kanikowskiego

 Trwają prace porządkowe, nasadzenia w Par-
ku im. St. Kanikowskiego

 Rozpoczęto budowę ulic Świerkowa i Kwia-
towa. 

 Trwa aktualizacja projektu ul. Wysogotow-
skiej (na odcinku między Sosnową a Kościel-
ną)

W przygotowaniu projekt budowy przedszko-
la

Rumianek  

 Na ukończeniu budowa budynku socjalnego

Wybrano wykonawcę  na budowę świetlicy 
wiejskiej

Sady 

 Zakończono rozbudowę placu zabaw 

Wyczyszczono przepust pod drogą DK92 i 
odbudowano staw

 Trwają prace związane z oczyszczeniem sta-
wu przy ul. Szkolnej

 Trwają prace związane z  budową ścieżki ro-
werowej Sady - Lusowo

 Trwają prace związane z  budową kolektora 
od ulicy Drukarskiej do Rowu Marianowskie-
go

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ul. Za Motelem wraz z odwodnie-
niem (nowy zjazd z drogi nr 92)
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Na Morenie w Przeźmierowie na amatorów sportu czeka zespół 
boisk, który powstał w ramach programu „Moje boisko Orlik 
2012”. Przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Ogrodowej do dyspo-

zycji mieszkańców oddane zostało boisko do gry w piłkę nożną, bo-
isko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz budynek zaplecza 
(szatnie).

Uroczystość otwarcia (25 listopada) boiska swoją obecnością 
uświetnili Poseł na Sejm RP Waldy Dzikowski, Pełnomocnik Woje-
wody ds. Euro 2012 Krzysztof Jarczyński, Członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak oraz Pełnomocnik 
Marszałka ds. realizacji programu Orlik 2012, Dyrektor Departamen-
tu Sportu i Turystyki Tomasz Wiktor. Gości przywitał Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka, który wskazywał inwestycje sportowe realizowane 
na terenie naszej Gminy. Poseł Waldy Dzikowski wspominał, że kie-
dyś sam grał na boisku, które w przeszłości tu się znajdowało. Przed-
stawiciele wojewody i marszałka województwa gratulowali sprawnej 
budowy obiektu. Wszyscy wyrażali głębokie przekonanie, że boiska 
będą służyły mieszkańcom Przeźmierowa (i nie tylko). Kto wie, może 
tu właśnie swoje pierwsze piłkarskie szlify zdobywać będą przyszłe 
gwiazdy futbolu, koszykówki czy siatkówki.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi obiekty i zebranych gości po-
święcił ksiądz Tomasz Szukalski, proboszcz parafii w Przeźmierowie. 
Na koniec każdy z gości oddał symboliczny strzał na bramkę - boisko 
zostało przetestowane.

~ARz

Orlik na Morenie 
otwarty!

Przeźmierowo

Koszt budowy wynosi ponad 1 320 tys. zł, z czego  
333 tys. pokryło Ministerstwo Sportu i Turystyki,  
333 tys. Województwo Wielkopolskie, a pozostałą 
część - nasza Gmina. Wykonawcą było konsorcjum firm  
POS-REMAL i SPIREA, nadzór pełniła firma HEN-K.

Uroczyste przecięcie wstęgi. I boiska otwarte! fot. archiwum UG
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Płyta „Lwie bajki” uka-
zuje się ramach kampa-
nii „Lew schodzi z her-
bu”. Celem kampanii jest 

„odbrązowienie” gminnego lwa. 
Chcemy, by stał się dla mieszkań-
ców Gminy kimś więcej niż po-
stacią z herbu, flagi czy logotypu. 
Mamy nadzie-
ję, że razem 
z mieszkań-
cami uda nam 
się ożywić ten 
gminny symbol. 
Lew Tarnuś, bo 
takie nasz lew 
ma imię, bę-
dzie opuszczał 
herb tak często, 
jak to możliwe, 
żeby uczest-
niczyć w ży-
ciu społeczno-
ści lokalnej. 
 Płyta „Lwie 
bajki” zawiera 
12 wierszy, poprzedzonych wstę-
pem o Tarnusiu i zakończonych 
krótką informacją o Gminie. 

Są to bajki dźwiękowe, w któ-
re - jak na słuchowisko przysta-
ło - oprócz głosów narratorskich 
i wypowiedzi bohaterów, wplecio-
ne zostały efekty dźwiękowe. Mają 
one wprowadzić młodego słucha-
cza w teatralny nastrój. Bajki czy-
tają lektorzy studia nagrań. Na pły-
cie ryczą lwy, słychać zwierzęta 
dzikie i gospodarskie, z głośników 
rozbrzmiewa życie puszczy i gwar 
uliczny miasta. Realizacje powsta-
ły specjalnie na potrzeby tej płyty.  
Na liście utworów znalazły się dwie 
wierszowanki z morałem o lwach, 
autorstwa Lecha Konopińskiego, 
poznańskiego pisarza i laureata Or-
deru Uśmiechu. Lekcję wyobraźni, 
także z lwami, organizuje dzie-
ciom Hanna Januszewska. Z kolei 
Antoni Marianowicz wraz z ka-
meleonem i lwem, uczy słuchaczy 
kolorów. Utrzymanym w klimacie 
grozy „Czarnym Lwie” z czarnego 

lasu – brrr - Danuta Wawiłow do-
starcza mrocznych doznań. Bierze-
my też udział w kocim przeglądzie 
- dzięki Katarzynie Nowackiej, 
dziennikarce telewizyjnej z Pozna-
nia, a Józef Ratajczak, autor trzech 
wierszy prezentowanych w tym 
zbiorze, proponuje dzieciom zaba-

wy słowne z lwem (zlew, telewi-
zor, itd.). Klasykę gatunku godnie 
reprezentują bajki Ignacego Kra-
sickiego, Jana Brzechwy i Iwana 
Kryłowa.

Mamy nadzieję, że CD „Lwie 
bajki” znajdzie swoich wiernych 
słuchaczy i trafi do dzieci; że ze-
brane na niej wiersze dostarczą 
zabawy, a może przy okazji cze-
goś nauczą. Rozprowadzamy pły-
tę bezpłatnie z „Sąsiadką – Czytaj” 
w nakładzie niemal 8 tysięcy eg-
zemplarzy. Jeśli w Państwa domu 
nie ma dzieci, prosimy o przekaza-
nie „lwiej” płyty do domu, w któ-
rym będzie użyteczna i sprawi ra-
dość najmłodszym. Zapraszamy, 
razem z Tarnusiem, wszystkie 
dzieci do teatru wyobraźni i życzy-
my miłego słuchania. 

~Adam Mendrala
Grafika lwa i lwów 

na okładkach: Łukasz Szlanga

Lew Tarnuś rozdaje  
„Lwie bajki” 

Świąteczne 
światła

informacje

Blisko 130 ozdób świątecz-
nych rozbłysło na terenie 
Gminy. Wzdłuż ul. Po-

znańskiej w Tarnowie Podgórnym 
i ul. Rynkowej w Przeźmierowie 
świecą już gwiazdki i śnieżynki. 
Zapraszamy na zimowe, wieczor-
ne spacery pośród świątecznych 
ozdób.     ~ARz

Przeźmierowo

Tarnowo Podgórne

fot. 2x JP
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Sierosław
 Zakończono budowę ul. Skrajnej

Wybrano wykonawcę na budowy chodnika 
przy ulicy Prostej 

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Okrężnej wraz z od-
wodnieniem

 Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Bukowskiej na odcinku od Morwowej do 
przystanku

Swadzim

 Oczyszczono dno kanału Swadzimskiego

W opracowaniu dokumentacja projektowa na 
budowę ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem 

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono budowę oświetlenia ul. Rokiet-
nickiej

 Na ukończeniu prace związane z moderniza-
cją boiska przy ul. 23 Października 

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Trwają prace związane z budową  obwodnicy

Wybrano wykonawcę na przebudowę ul. Po-
znańskiej – III etap  od ul. Pocztowej do DK 
92

Wybrano wykonawcę na budowę przedszko-
la

 Opracowano koncepcję zagospodarowania 
parku 700 lecia

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
na budowę ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

W opracowaniu projekt budowy ciągu pieszo-
rowerowego ul. Nowa – 23 Października

Wysogotowo 

Wybrano wykonawcę budowy ulicy Pięknej i 
Warzywnej

W realizacji projekt oświetlenia ul. Pięknej

W projektowaniu ścieżka pieszo-rowerowa 
Wysogotowo-Lusowo
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Sprawdź, 
co się dzieje  

w Twojej 
miejscowości

Specjalistycznego samochodu z drabiną o długości 30 m mogą już 
używać w czasie akcji  strażacy z tarnowskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Taki pojazd w grudniu przekazał w imieniu Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu komendant Witold Rewers.
Wójt Gminy dziękując za przekazany pojazd przypomniał, że praca 

strażaków z naszej OSP jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców 
Gminy. Często to właśnie ta służba jest pierwsza na miejscu zdarzenia 
niosąc pomoc ofiarom wypadków. Jednocześnie przypomniał, że straża-
cy otrzymają jeszcze jeden wóz, zakupiony za środki pochodzące z fun-
duszy europejskich (o tych planach pisaliśmy na naszych łamach).

Starosta poznański Jan Grabkowski podkreślił, że powiat w przyszłym 
roku przeznaczył kwotę blisko 2 milionów złotych na utrzymanie bezpie-
czeństwa, w tym na straż pożarną. Natomiast Komendant Miejski Witold 
Rewers przekonywał, że taki samochód z pewnością przyda się w naszej 
Gminie – nie mamy co prawda wysokich budynków mieszkalnych, ale 
duża liczba hal przemysłowych sprawia, iż w razie niebezpieczeństwa 
może okazać się niezbędne wykorzystanie pojazdu specjalnego.

Samochód został poświęcony przez prezbitera Adama Prozorowskie-
go, tarnowskiego proboszcza. 

Wszyscy życzyli strażakom, by samochód był wykorzystywany głów-
nie podczas ćwiczeń.                       ~ARz

Tarnowo Podgórne

30m w górę!

W ostatnich dniach listopada producenci rolni otrzymali na swo-
je rachunki bankowe częściowy zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego za II półrocze 2009 r. 

W związku z tym, iż przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej na 
2009  rok środki zostały w dużej części  już rozdysponowane w pierwszym 
okresie płatniczym (maj 2009 rok), Wojewoda Wielkopolski przyznał Gmi-
nie Tarnowo Podgórne dotację w kwocie 43.157,00 zł, tj. 49,05 % zapotrze-
bowania zgłoszonego przez Gminę Tarnowo Podgórne na realizację tego 
zadania. W związku z powyższym, każdy z producentów rolnych otrzymał 
49,05 % wnioskowanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego. 

Z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż zwrot pozostałej 
wnioskowanej w 2009 roku części zwrotu podatku akcyzowego nastąpi 
w roku przyszłym, w ramach budżetu państwa  na 2010 rok.         ~A.W.

Zwrot podatku akcyzowego  
zawartego w cenie oleju napędowego

Strażacy z Tarnowa od grudnia mają nowy wóz. fot. archiwum UG
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Ponad 150 osób zgłosiło się 
w sobotę, 21 listopada, w ra-
mach ostatniej w tym roku 

Akcji Honorowego Oddawania 
Krwi. Kontroli lekarskiej  poddało 
się 127 osób. Ostatecznie krew od-
dało 109, w tym 27 kobiet. 

- Ta liczba jest dla nas dużym 
zaskoczeniem - podkreślali pra-
cownicy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Poznania, koordynujący Akcję.  
Widać, że w Tarnowie Podgórnym 
grypa nie zdziesiątkowała krwio-
dawców. Zebraliśmy 49 litrów 
krwi, co oznacza, że na naszym 
koncie są już 2.604 litry tego cen-
nego płynu. 

Wojciecha Janczewskiego, pre-
zesa Stowarzyszenia „Dar Serc”, 
cieszy zwłaszcza fakt, że w sobotę 
pojawiło się wiele nowych twarzy. 
Aż 19 osób, w tym większość mło-
dzieży, oddało krew po raz pierw-
szy. 

Na zakończenie akcji wśród 
krwiodawców rozlosowano upo-
minki – nagrodę główną (rower) 
wylosował Henryk Konewka z Lu-
sówka.

Wszystkim, którzy przyłączyli 
się do akcji, z głębi serca dzięku-
jemy.    ~ARz

Aż 150 osób 
chciało oddać 
krew! Koniec roku sprzyja podsumowaniom i konkursom. Oto wy-

różnienia przyznane naszej Gminie w konkursach ogólnopol-
skich. 

Gmina Tarnowo Podgórne zajęła IV miejsce w rankingu  jednostek 
samorządu terytorialnego w kategorii gmin wiejskich przeprowadzone-
go przez Wydział Administracji  i Nauk Społecznych Politechniki War-
szawskiej.

Oceny dokonywano w trzech obszarach: ekonomicznym, społecznym 
i środowiska naturalnego. Pod uwagę brano 16 zmiennych, m.in. wy-
datki inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, liczbę osób pracu-
jących i bezrobotnych, liczbę podmiotów gospodarczych liczbę kom-
puterów w szkołach z dostępem  do Internetu, odsetek ludności objętej 
usługami oczyszczalni ścieków czy objętej usługami wodociągowymi. 

Wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju w kategorii gmin wiej-
skich przedstawiają się następująco:

miejsce gmina województwo suma punktów

I Kleszczów łódzkie 7 714,45

II Kobierzyce dolnośląskie 1 959,02

III Rewal zachodniopomorskie 1 921,82

IV Tarnowo Podgórne wielkopolskie 1 921,06

V Puchaczów lubelskie 1 427,06

VI Suchy Las wielkopolskie 1 351,20

VII Lesznowola mazowieckie 1 332,48

VIII Nadarzyn mazowieckie 1 281,43

IX Raszyn mazowieckie 1 257,49

X Ornontowice śląskie 1 249,87

XI Komorniki wielkopolskie 1 238,57

Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło podczas ogólnopolskiej kon-
ferencji „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w Polsce”. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.      ~ARz

Nagroda Satysfakcji Biznesu

Nasza Gmina uzyskała 
również Nagrodę Satys-
fakcji Biznesu. Docenio-

no nasze indywidualne podejście 
do inwestora oraz wsparcie me-
rytoryczne podczas całego pro-
cesu inwestowania. Oceniali nas 
przedsiębiorcy ze 100 losowo wy-
branych firm z terenu Gminy.

Dyplom z rąk Roberta Gwiaz-
dowskiego Prezydenta Centrum 
im. A.Smitha odebrał Wójt Gmi-
ny Tadeusz Czajka (na zdję-
ciu). W tym konkursie tytu-
łem Najbardziej Podziwianego 
Marszałka Województwa 2009  
wyróżniono Marka Woźniaka, 
Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, a tytułem Najbardziej 
Podziwianego Prezydenta Mia-

sta 2009 - Ryszarda Grobelnego, 
Prezydenta Poznania. Konkurs re-
alizowano już po raz trzeci, a te-
goroczna gala odbyła się 3 grud-
nia w salach Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie.    ~ARz

Gmina Tarnowo Podgórne

Wyróżniona i doceniona

W tym roku odbyły się 4 Akcje, pod-
czas których zebrano 225,45l krwi. 
Krew oddało 501 osób. Po 38 akcjach 
na naszym koncie jest łącznie 2.604l. 
Dziękujemy honorowym krwiodaw-
com za bezinteresowną pomoc po-
trzebującym, księżom proboszczom 
za informowanie i zachęcanie, Wój-
towi za objęcie patronatem Akcji,  
sponsorom za przekazywanie kawy, 
słodyczy i nagród dla krwiodawców 
oraz wszystkim przychylnym nam lu-
dziom. Najbliższa Akcja - 13 lutego.

fot. archiwum
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W naszej partner-
skiej gminie Rosa-
te promowaliśmy 
kolory i sma-

ki Wielkopolski i Polski. Po raz 
pierwszy w festiwalu „Colori e 
Sapori di Rosate” – miejscowym 
święcie z kilkuletnią tradycją. Po-
dobnie jak delegacja z Rohdorf w 
Bawarii byliśmy widocznym do-
datkiem do imprezy. Trzy Gminy 
- niemiecką, włoską i polską - łą-
czy obecność firmy Schattdecor, 
nie tylko w życiu gospodarczym. 

Prezentowaliśmy rękodzieło i 
potrawy. Stoisko, mieszczące się 
w szkole podstawowej, niedaleko 
kościoła i siedziby władz lokal-
nych, cieszyło się popularnością. 
Sceptyczni z rana do kulinarnych 
nowinek Włosi, z godziny na go-
dzinę, zdawali się być coraz bar-
dziej przekonanymi do smaków. 
Dzięki uprzejmości „Lusowia-
ków” cała nasza 8-osobowa dele-
gacja przywdziała stroje ludowe 
z różnych regionów Polski. Ape-
tyt na polskość zaostrzyliśmy ko-
szem wiklinowym, wypełnionym 
produktami charakterystycznymi 
dla naszego kraju i regionu, któ-
ry Burmistrz Rosate otrzymał od 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych Tarnowa Podgórnego. 
Odwiedzających polskie stoisko 
Włochów, częstowaliśmy rogala-
mi Św. Marcina, pajdami ze smal-
cem i ogórkiem kiszonym, jabłka-

Bukiet polskich kolorów i smaków 
we włoskim Rosate

mi i gruszkami z sierosławskiego 
sadu oraz cukierkami - nomen 
omen - z firmy Millano (polskiej 
- z Przeźmierowa). 

Stroje ludowe zachęcały do 
wspólnych fotografii. Wyekspo-
nowane serwety, obrusy i ozdo-
by świąteczne, które wyszły spod 
igieł i szydełek pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lusowie, robiły 
niemałe wrażenie. Zainteresowa-
nym przybliżaliśmy naszą Gmi-
nę, odpowiadając na pytania, pre-
zentując elektroniczne zdjęcia z 
dożynek „U księdza za płotem”, 
rozdając foldery, kalendarze z wi-
dokami naszej Gminy, a dzieciom 
maskotki Lwa Tarnusia. 

Istotnym punktem święta w Ro-
sate była konferencja naukowa 
poświęcona wpływowi kryzysu 

na rolnictwo. Uczestniczyli w niej 
uznani przedstawiciele świata na-
uki, mieszkańcy Rosate i goście, 
w tym przedstawiciele naszej 
Gminy. 

Oprócz wystawienniczych nasz 
pobyt miał i inne walory. Podczas 
pierwszego dnia pobytu zobaczy-
liśmy gospodarstwa produkcyjne 
z tysiącami byków, krów i dzie-
siątkami cieląt. Po agrarnym tour-
ne wzięliśmy udział w uroczystej 
kolacji, wydanej przez Burmistrza 
Rosate. 

Spędziliśmy w lombardzkiej 
Gminie Rosate niecałe 2 dni. Był 
to intensywny acz smaczny i na 
domiar dobrego wielobarwny 
weekend. Dwa lata temu Rosate 
było miejscem wspólnego muzy-
kowania.           ~AM

Nasze stoisko 
w Rosate

fot. A.M.

Projekt  „Przebudo -
wa ulicy Poznańskiej 
w Tarnowie Podgór-
nym – DG 322005P. 

Odcinek od ul. Pocztowej do 
skrzyżowania z DK 92” będzie 
dofinansowany w 2010 roku 
z budżetu państwa. 

Dotacja wynosi 3 miliony zło-
tych i dotyczy trzeciego eta-
pu remontu ulicy Poznańskiej. 

Remont Poznańskiej z 3-milionową dotacją
Nasz projekt znalazł się wśród 
30 wniosków z województwa 
wielkopolskiego, które są na 
ostatecznej liście zatwierdzonej 
przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.  Dofinanso-
wanie jest  związane realizacją  
Programu Wieloletniego „Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011” – drogi 
gminne.  

Roboty drogowe związane 
z remontem ulicy Poznańskiej 
będą przebiegać w dwóch po-
detapach: -  na odcinku od ul. 
Pocztowej do ul. Owocowej 
mają być wykonane do 15 maja 
2010, z kolei na odcinku od 
ulicy Owocowej do drogi kra-
jowej 92 (ronda) do 15 sierp-
nia 2010.

~AM
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10 stycznia, po raz osiem-
nasty, zagra  Wielka 
Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy. W tym dniu propo-
nujemy rozegrać turniej w kopa. 
Zagramy w kategorii „As-trzy 
dychy”.Tym razem obowiązy-
wać będą inne zasady. Wszyscy 

uczestnicy grać będą przez około trzy godziny. Zwycięzca wyłoniony 
zostanie na podstawie uzyskanych punktów. Pamiątką uczestnictwa 
w tym szczególnym turnieju będzie okolicznościowy dyplom! 

Turniej odbędzie się  w Tarnowie Podgórnym w  hali OSIR-u przy uli-
cy Nowej. Wszystkich chętnych zapraszam na godzinę 15.00.

Zapisy przyjmowane będą od 21 grudnia 2009 r. do 6 stycznia 2010 r.  
pod numerem telefonu 61 8 959 231. 

Serdecznie zapraszam!         ~A.W.

Kop z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

14.00  L.O. Tarnowo Podgórne 
Zespół rockowy

14.20  Gimnazjum Baranowo  
Taniec, występ wokalny 

14.40 S.P. Przeźmierowo - Chór 
14.55 Jacek Hałasik
15.00 Grupa taneczna Beaty Dudek - GOK
15.10 S.P. Tarnowo Podgórne - Zespół taneczny, flażolety
15.25 Gimnazjum Tarnowo Podgórne - Zespół taneczny, chór
15.45 S.P. Lusowo - Taniec, gimnastyka, muzyka
16.00 Licytacja I
16.15  2 walki pokazowe taekwondo (I walka pomiędzy 

Mistrzyniami Polski, II walka pomiędzy Mistrzami 
Polski, po 3 rundy, w przerwach pokazy walk  
młodzieży i pokaz tańca nowoczesnego)

17.15 Licytacja II
17.30 Gwiazda dla młodzieży - zespół „Żelki”
18.15 Zespół tańca nowoczesnego „Free steps”
18.30 Licytacja III
19.00 Gwiazda wieczoru - „Yesterdaysi”
20.00 Światełko do nieba
   Prowadzenie imprezy: Jacek Hałasik

Imprezy towarzyszące: wielkoorkiestrowe strzelanie,  
Turniej w Kopa (informacja poniżej), atrakcje na Kręgielni 
„Vector” (kulanie, pokaz magika, wozy straży pożarnej) 

Zagramy z Orkiestrą!

Po raz kolejny w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym mieszkańcy naszej Gminy 
zagrają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Specjalnie na XVIII finał WOŚP 
dla naszego sztabu zostało otwarte konto w ING Banku Śląskim, na które już dziś 

można wpłacać pieniądze. Oto jego numer: 54 1050 1533 1000 0090 7059 0881

Hitem naszego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy mamy nadzieję będzie licy-
tacja najstarszego autobusu należącego do 

TP BUS, Jelcza M11, rocznik 1998. Od czasu do 
czasu pojazd o numerze rejestracyjnym PZN 911S 
mknie po drogach naszej Gminy.

Do dyspozycji oddajemy 31 miejsc siedzących i 70 
stojących w sprawnym autobusie. Co ważne, żeby 
prowadzić taki pojazd w celach prywatnych wystar-
czy prawo jazdy kat. D. Do prowadzenia autobusu 
niezarobkowo nie potrzeba licencji kierowcy autobu-
su, bo nie jest traktowane jako przewóz osób. 

Od razu ciśnie się pytanie: po co komuś taki auto-
bus? Otóż można takim autobusem jeździć latem nad 
jezioro. Można przerobić go na pojazd turystyczny 
typu „camper” wymontowując kilka foteli. Pomy-
słów jest wiele!

Autobus zostanie specjalnie przygotowany na oka-
zję licytacji i na pewno będzie się wyróżniać na dro-
gach. Tym bardziej, że będzie opisany autografem 
Jurka Owsiaka. Przyłącz się i Ty do licytacji! 

Cena wywoławcza wynosi 1.500 zł. Mamy nadzie-
ję, że cena ostateczna będzie znacznie wyższa!

Aktualne informacje na temat finału w naszej Gmi-
nie są dostępne na stronie www.poziom-wyzej.pl.  
Wejdź, sprawdź, przyłącz się!

Hit licytacji
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sprawozdania

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 17 listopada 2009

Sesja 17 listopada to 13 projek-
tów uchwał w sprawie:

- wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia 
na świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych na te-
renie Gminy Tarnowo Podgór-
ne - w załączniku do uchwały są 
szczegółowo określone wymogi 
dotyczące sprzętu oraz należytego 
poziomu wykonywania usług, pro-
wadzenia dokumentacji dotyczącej 
selektywnej zbiórki odpadów itp.

- stawek podatku od nieru-
chomości - Wójt przedkładając 
projekt uchwały zaproponował 
Radzie niepodwyższanie stawek 
podatkowych na rok 2010. Rada 
przychyliła się do takiego stano-
wiska. Świadczy to o stabilnej 

polityce podatkowej Gminy oraz 
zrozumieniu trudnej sytuacji wie-
lu podmiotów w obliczu kryzysu 
gospodarczego.

- zwolnień od podatku od nie-
ruchomości - w wyniku podjęcia 
uchwały zwolnione z podatku zo-
stały grunty, budynki i budowle 
zajęte na potrzeby m.in.: świetlic 
wiejskich, ochrony przeciwpoża-
rowej, opieki społecznej, kultury 
i sztuki czy bezpieczeństwa pu-
blicznego.

- stawek podatku od środków 
transportu - nie uległy zmianie

- ustalenia stawki opłaty tar-
gowej na rok 2010 - również nie 
uległy zmianie.

- zmiany uchwały w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego niektórych zadań zarzą-
dzania publicznymi drogami 
powiatowymi - uchwała dotyczy 
możliwości wykonania remontu 
chodnika w ul. Szkolnej w Tarno-
wie Podgórnym.

- nadania nazw ulic - Rada So-
łecka z Lusówka zaproponowa-
ła nazwy Mniszkowa, Imbirowa, 
Kminkowa i Anyżowa.

- sprzedaży działki w formie 
przetargu - uchwała dotyczy 
dwóch działek w Wysogotowie. 
Zainteresowanych odsyłam na 
strony Urzędu Gminy.

- kupna działek w Chybach - 
właściciel zobowiązał się przeka-

zać działki – drogi wraz z uzbro-
jeniem za symboliczną złotówkę.

- zmiany w budżecie Gminy 
na rok 2009.

- programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi - 
program ten stanowi dokument 
prezentujący politykę samorzą-
du lokalnego wobec organizacji 
pozarządowych. Obejmuje naj-
ważniejsze zadania, które Gmina 
ma zamiar realizować wspólnie 
z tymi organizacjami.

Omówiono również sprawoz-
danie z prac Wójta w minionym 
okresie. 

Wójt zaprezentował sprawozda-
nie z rankingu przeprowadzonego 
przez Politechnikę Warszawską 
(szczegóły na str. 9).

Przedstawiona została również 
relacja z pobytu przedstawicie-
li Gminy w zaprzyjaźnionej wło-
skiej gminie Rosate.

W grudniu odbędą się trzy sesje: 
8, 15 i 30. Ta ostatnia to sesja bu-
dżetowa. Serdecznie zapraszam.
Zimowisko dla dzieci, których ro-
dzice płacą KRUS, odbędzie się w 
terminie 22 – 31 stycznia w Kotli-
nie Kłodzkiej. Koszt 350 zł. Termin 
zgłoszeń upływa 8 stycznia. Zgło-
szenia i informacje w Biurze Obsłu-
gi Rady i Wójta, pok. 19 w Urzędzie 
Gminy, pod nr tel. 061 8959 220.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy

Boże Narodzenie to czas jak żaden inny. Czas 
przesyłania sobie życzeń, czas miłości, pojednania, 
spokoju. Mieszkańcom Gminy życzymy radosnych 

chwil przy wigilijnym stole, zapachu świerku i 
potraw. Niech gwiazda Betlejemska rozpromienia 
i prowadzi ku nadziei. Niech pod choinką znajdzie 

się życzliwość, zrozumienie i spełnienie marzeń. 
Życzymy, by Nowy Rok  dorzucił garść nowych 

marzeń, nowych wyzwań, nowych sukcesów. 

          Przewodnicząca  
           Rady Gminy                   Wójt Gminy

  Ewa Noszczyńska–Szkurat              Tadeusz Czajka
         wraz z Radnymi              z pracownikamu Urzędu Gminy
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          Przewodnicząca  
           Rady Gminy                   Wójt Gminy
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Eko-piraci ujęci

W listopadzie do najczę-
ściej otrzymywanych 
zgłoszeń należały in-

terwencje związane z:
• bezpieczeństwem w komunikacji 

- 266
• przepisami ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości- 31
• porządkiem i spokojem publicz-

nym - 30
• bezpieczeństwem osób i mienia - 3
• nieprzestrzeganiem aktów prawa 

miejscowego -  45
• innymi nieprawidłowościami - 76

Zrealizowaliśmy łącznie 451 
interwencji, z czego 168 zosta-
ło podjętych z inicjatywy wła-
snej strażników gminnych, 172 
interwencje poprzez analizę pro-
blemów w poszczególnych miej-
scowościach, natomiast pozosta-
łe 111 to zgłoszenia telefoniczne 
bądź osobiste mieszkańców.

W listopadzie w ramach reali-
zowanych działań: 
	braliśmy udział w ogólnopol-

skiej akcji „Znicz”, podczas 
której pełniliśmy patrole w re-
jonie cmentarzy znajdujących 
się na terenie Gminy  i dbali-
śmy o bezpieczeństwo osób 
odwiedzających groby swoich 
bliskich;

	odbyły się prelekcje w przed-
szkolach - przypomnieliśmy 
dzieciom podstawowe zasady 
bezpieczeństwa podczas po-
ruszania się po drodze oraz na 
podwórku czy placu w czasie 
zabaw;

	za sukces minionego miesiąca 
możemy uznać szybkie usta-
lenie sprawców podrzucenia 
śmieci w miejscowościach Lu-
sowo (na zdjęciu), Przeźmie-

rowo, Sierosław i Lusówko. 
Strażnicy prowadzący sprawę 
wobec sprawców wszczęli po-
stępowanie zgodnie z kodek-
sem wykroczeń;

	podjęliśmy również wiele in-
terwencji dotyczących kontroli 
stanu nawierzchni dróg w rejo-
nie prowadzonych inwestycji. 
Wobec wykonawców niesto-
sujących się do swoich obo-
wiązków zastosowano postę-
powanie zgodnie z kodeksem 
wykroczeń.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Ul. Ogrodowa w Lusowie przed i po sprzątaniu fot. SG

Jezioro Niepruszewskie jest 
jeziorem ogólnodostępnym 
od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Ogranicza się odcinek w Cie-
ślach od Parku do końca jeziora 
w weekendy  w godzinach 6.00 
do 15.00 - odcinek ten jest zare-
zerwowany do rozgrywania za-
wodów wędkarskich. Obowiązuje 
ochrona odcinka Baby od 1 stycz-
nia do 31 maja.

Jezioro Strykowo jest ogólno-
dostępne, zabrania się indywidual-
nego wędkowania w dni wolne od 
pracy w miejscowości Januszewi-
ce w godz. 0.00 do 16.00 (teren za-
rezerwowany dla kół do rozgrywa-
nia zawodów wędkarskich).

Jezioro Radzyny udostępnione 
jest od 1 stycznia do 31 grudnia. 
Obowiązuje zakaz spiningowania 
i połowu na żywca od 15 grudnia 
do 30 kwietnia. W związku z do-
puszczeniem do wędkowania z po-
krywy lodowej na zbiornikach 
Radzyny wprowadza się zakaz sto-
sowania błystki podlodowej. 

Na wodach PZW Okręgu Po-
znań obowiązują wymiary ochron-
ne dla okonia 18 cm, dla karpia 
35 cm. Opłata okręgowa na wody 
PZW wynosi 96 zł, ulgowa 48 zł. 
Opłata członkowska 60 zł, ulgo-
wa 30 zł. 

Odbyło się kolejne zarybienie 
Jez. Lusowskiego - tym razem 
wpuszczono 1.400 kg leszcza dło-
niaka.                       ~Marek Perz

Wędkarze

Nowe zasady 
połowu ryb

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne zaprasza dzieci i młodzież  

na zajęcia Aikido.

Zajęcia prowadzi Michał Górski, 5 dan aikido, 
po studiach pedagogicznych i trenerskich. 

Zajęcia odbywają się w hali sportowej OSiR  
w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 93a.

Wszystkich zainteresowanych prosimy  
o kontakt pod nr tel. (61) 639 01 28, 

660 796 498 lub 501 069 935.

Straż Gminna informuje

W związku ze zbliżającym się 
okresem świąteczno-nowo-
rocznym tradycyjnie przypo-
minamy o najważniejszych 
zasadach dotyczących fajer-
werków:

1. Zakupu fajerwerków może 
dokonać tylko osoba pełnolet-
nia w wyspecjalizowanych skle-
pach lub stoiskach sprzedaży.

2. Fajerwerki należy przecho-
wywać w miejscach suchych, 
z dala od źródeł ciepła i bez do-
stępu do nich dzieci.

3. Przed użyciem należy do-
kładnie przeczytać instrukcję 
użytkowania.

4. Odpalenie fajerwerków 
musi odbywać się wyłącznie 
pod nadzorem trzeźwej osoby 
pełnoletniej, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.

 5. Nie należy używać niewybu-
chów oraz uszkodzonych mate-
riałów pirotechnicznych.
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Tarnowska Gospodarka Ko-
munalna TP- KOM Sp. z o. o. 
informuje, że jest w posiadaniu 
projektów przyłączy kanalizacji 
sanitarnej dla następujących ulic 
(dotyczy projektów przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej – ISPA) :

Przeźmierowo:
ul.  Morelowa (od ul. Wiosny 

Ludów do ul. Kościelnej)
ul.  Piaskowa (od ul. Wiosny Lu-

dów do ul. Kościelnej)
ul. Laskowa
ul. Lipcowa
ul. Majowa
ul. Południowa
ul. Poziomkowa
ul. Rzemieślnicza
ul. Rynkowa
ul. Krańcowa
ul. Folwarczna
ul. Magazynowa

ul. Lotnicza
ul. Zachodnia
ul. Południowa
ul. Łanowa
ul. Wiosny Ludów
ul.  Ogrodowa (od ul. 

Krańcowej do ul. Ko-
ścielnej)

ul. Kwiatowa
ul. Świerkowa
ul. Składowa
ul. Leśna
ul. Brzoskwiniowa
ul. Kościelna

Baranowo:
ul.  Wypoczynkowa (od 

ul. Klonowej do ul. 
Słonecznej)

ul.  Spokojna (od domu nr 
44, po przeciwnej stro-
nie ulicy dom nr 55 do 
ul. Przemysłowej)

ul. Radosna
ul. Letnia
ul.  Słoneczna (od ul. Let-

niej do ul. Przemysło-
wej)

ul. Rolna
ul. Lipowa
ul. Wspólna
ul. Wiosenna

Dla ulic wymienionych 
poniżej projekty przyłączy 
kanalizacji sanitarne będą 
dostępne po 15 grudnia 
2009 r.

Przeźmierowo:
ul. Borówkowa
ul. Brzozowa
ul. Dębowa
ul. Modrzewiowa
ul. Olszynowa
ul. Wrzosowa

ul. Wysogotowska
ul. Sosnowa
ul. Wiśniowa

Baranowo:
ul. Słoneczna
ul. Letniskowa
ul. Nad Miedzą
ul. Przemysława
ul. Klonowa

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. 

Mamy projekty przyłączy kanalizacji dla  
mieszkańców Baranowa i Przeźmierowa

Pragniemy przypomnieć wszystkim przedsiębior-
com, iż od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa 
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007).

Wszyscy przedsiębiorcy do końca grudnia 2009 r. 
powinni dostosować wpis do ewidencji działalno-
ści gospodarczej do nowych kodów PKD. Obowią-
zek taki wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie PKD (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 
wraz z późniejszymi zmianami). Zmiana klasyfikacji 
jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej 
(w tym polskiej) do światowych standardów.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, którym za-
świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej wydane zostały przed 1.01.2008 r. (przedmiot 
działalności określony został wg. PKD 2004) zobowią-
zani są do złożenia do końca roku w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 - Wydział Spraw 
Obywatelskich, pok. 5, stosownego wniosku EDG-1 
o zmianę wpisu uwzględniającego nowe kody PKD 
2007. Aktualizacji zaświadczenia można dokonać: 
•   poprzez wypełnienie formularza EDG–1 i złożenia 

go osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 
do tutejszego urzędu.

Uwaga przedsiębiorco – zmiana PKD
 W przypadku, gdy wniosek złożony jest przez pełnomocnika, nale-

ży do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo, które podlega opła-
cie skarbowej w wysokości 17 zł wpłaconej na konto Urzędu Gmi-
ny ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 62105015201000000502651383  
UWAGA! Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku udzielenia 
pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny.

• poprzez wypełnienie formularza EDG–1 z podpisem wnioskodawcy 
poświadczonym przez notariusza i przesłanie pocztą listem poleco-
nym.

Zgłoszenie wniosku o zmianę wpisu nie podlega opłacie.
Od 1 stycznia 2010 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do posługi-

wania się zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej, który uwzględnia przedmiot działalności zgodny z PKD 2007. Do-
kument ten będzie niezbędny przy składaniu m.in. oferty przetargowej 
lub w banku.

Stosowny wniosek EGD–1 wraz z instrukcją wypełnienia dostępny 
jest w naszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej bom.tarno-
wo-podgorne.pl, natomiast Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) 
znajduje się na stronie www.stat.gov.pl

Bliższych informacji udzielają Jolanta Kaźmierczak tel. 61 8959 260, 
Małgorzata Mleczak tel. 61 8959 204.

~WSO

Dodatkowe informacje 
można uzyskać w TP-
KOM telefonicznie pod 
nr 61 8146 430 wew. 
424 lub 442 lub mailowo 
na adres zmasztalerz@
tp-kom.pl lub mdzik@
tp-kom.pl. Kolejne infor-
macje będą się ukazywać 
sukcesywnie na stronie  
www.tp-kom.pl
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rozmaitości

Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu w Poznaniu 

przeprowadziła inspekcję goto-
wości bojowej w naszej jednost-
ce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tarnowie Podgórnej. Skontrolo-
wano gotowość taktyczno – bo-
jowej  jednostki, sprawdzono ak-
tualne badania lekarskie druhów, 
ubezpieczenia oraz świadectwa 
kwalifikacyjne kierowców. Ko-
misja skontrolowała także sprzęt i 
pojazdy będące w posiadaniu jed-
nostki OSP.

Wyniki kontroli są bardzo po-
zytywne – w myśl przesłanej na 
ręce Wójta Gminy informacji na-
sza jednostka jest zdolna do pod-
jęcia działań ratowniczo – gaśni-
czych.

~ARz

Kontrola w OSP

Urząd Gminy i Centrum Medyczne Św. Jerze-
go zapraszają na bezpłatne badania mammo-
graficzne Panie w wieku 50 – 69 lat (rocznik 

od 1941 do 1960).
Badania prowadzone będą w ambulansie me-

dycznym 14 i 15 stycznia 2010 r. 

TARNOWO PODGÓRNE 
- 14 stycznia (czwartek) mamobus na parkin-

gu przy stadionie OSIR ul. 23 Października 

PRZEŹMIEROWO 
- 15 stycznia 2010 r. (piątek) mamobus na par-

kingu przy szkole ul. Kościelna 

Zapisy telefoniczne od 10 grudnia 2009 r. w 
godz. 8 – 16 (od poniedziałku do piątku) pod 
numerem (61) 844 27 27 

Główne uroczystości zwią-
zane z obchodami Świę-
ta Niepodległości miały 

miejsce przy pomniku w parku 
im. Wojkiewicza w Tarnowie 
Podgórnym. Wielu z nas nie zwra-
ca uwagi komu ten pomnik został 
poświęcony. 

Pomnik powstał w 1972 roku. 
Inicjatorem był śp. Stanisław 
Zbierski, ówczesny prezes ZBO-
WiD. Włożył dużo pracy w to, aby 
ustalić nazwiska pomordowanych.

Na pomniku są trzy tablice. Na 
pierwszej od lewej znajduje się 
napis „Za naszą i waszą wolność 
z naszej gromady zginęli na polu 
chwały”.  Na drugiej wymienio-
no tych, którzy zginęli w ruchu 
oporu w latach 1939 – 1945. Na 

Parę słów o Pomniku
trzeciej widnieje napis „Wszyst-
kim bohaterom walk frontowych 
i ruchu oporu, męczennikom hi-
tlerowskich obozów zagłady oraz 
ofiarom terroru i wojny w hołdzie 
społeczeństwo”. Na tablicy wy-
mieniono nazwiska blisko 100 
osób. 

Kamień, na którym są zamoco-
wane tablice, ofiarował rolnik śp. 
Aleksander Łasik z Marianowa, 
a ustawił znany murarz śp. Stani-
sław Kaczmarek z Tarnowa Pod-
górnego. Ceremonii odsłonięcia 
dokonał obecny sołtys Tarnowa 
Podgórnego Zenon Troszczyński 
przy udziale ówczesnych władz 
Gromady oraz Orkiestry Wojsk 
Lotniczych.

~Stanisław Leitgeber

Zapraszamy wszystkie dzieci z Wysogotowa 
na imprezę „Gwiazdka dla dzieci”,  

która odbędzie się 7 stycznia o godz. 14  
w świetlicy wiejskiej w Wysogotowie.

B E Z P Ł A T N A
M A M M O G R A F I A
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 sprawozdania

Na XXXV sesji Rady 
Powiatu odbyła się 
debata na temat „Pro-
blemy komunikacyjne 

aglomeracji poznańskiej”. Starosta 
Jan Grabkowski omówił realizację 
naprawy dróg w powiecie poznań-
skim w 2009 r. oraz przyszłorocz-
ne inwestycje drogowe, na które 
powiat poznański przeznaczy 50 
mln zł. Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak przedstawił temat kolei 
w aglomeracji poznańskiej. 

W dyskusji wypowiedział się tak-
że prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek 
z UAM, a jednocześnie Dyrektor 
Centrum Badań Metropolitalnych 
UAM. Obecnie trwa przygotowy-
wanie dokumentu „Strategia roz-

Z prac 
Rady Powiatu

woju Aglomeracji Poznańskiej do 
2020 r.”. Ma ona na celu przygo-
towanie zasad współpracy między 
samorządami. Nad projektem pra-
cowały 23 zespoły badawcze, któ-
re tworzyli naukowcy z czterech 
uczelni poznańskich. Przyjrzeli się 
oświacie, komunikacji publicznej, 
turystyce, demografii mieszkańców 
i poziomowi życia. W debacie zna-
czący głos miał dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu 
Zbigniew Rusak, który przedstawił 
możliwości i bariery dla rozwoju 
lokalnego transportu. W powiecie 
poznańskim obecnie jest zameldo-
wanych 317 tys. mieszkańców, do 
2030 r. ma być ich ponad 580 tys. 
Wniosek nasuwa się jeden - pro-
blem komunikacyjny aglomera-
cji poznańskiej nie rozwiąże się 
sam, wymaga szerokiej współpra-
cy wszystkich samorządów gmin 
i prywatnych użytkowników dróg.

Po zakończeniu debaty Rada pod-
jęła uchwały, które dotyczyły m.in.:

- przekazania do realizacji Mia-
stu Poznań zadania Powiatu Po-
znańskiego w zakresie pomocy 
społecznej,

- wyrażenia opinii dotyczą-
cej wniosku starosty poznańskie-

go o dofinansowanie utworzenia 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w ramach Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu,

- powierzenia Gminie Mosina 
i Gminie Tarnowo Podgórne nie-
których zadań publicznego zarzą-
dzania drogą powiatową (Mosina: 
Czapury - Gądki, Tarnowo Pod-
górne: Lusówko - Rozalin),

Na tej sesji złożyłam interpela-
cję związaną z decyzją Rady Mia-
sta Poznania upoważniającą Prezy-
denta do zaciągnięcia zobowiązania 
w związku ze staraniem o organiza-
cję w Poznaniu festiwalu muzycz-
nego „ROCK IN RIO” w łącznej 
wysokości 32 mln zł. Środki te mają 
być przeznaczone na inwestycje na 
Torze Poznań. Stąd pytania:

- czy planowane inwestycje 
przyczynią się do wyeliminowa-
nia przekroczeń emisji hałasu emi-
towanego przez Tor Poznań?

- czy te inwestycje nie pogorszą 
klimatu akustycznego mieszkań-
ców sąsiadujących z terenem fe-
stiwalu muzycznego?

Obecnie oczekuję na odpowiedź 
Zarządu Powiatu w tej sprawie.

~Krystyna Semba 
Radna powiatu

Sesja z 25 listopada

POselskie 
wieści

W listopadzie posłowie 
Platformy Obywatel-
skiej  rozpoczęli spo-

tkania z cyklu „700 spotkań na 700 
dni rządu Donalda Tuska w ra-
mach akcji Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”.

Pierwsze odbyło się w Radoli-
nie – gmina Golina. Gospodarza-
mi spotkania oprócz posła Dzi-
kowskiego byli parlamentarzyści 
i samorządowcy PO RP: Tomasz 
Nowak – Poseł na Sejm RP, Ire-
neusz Niewiarowski – Senator RP, 
Małgorzata Waszak – Wicestarosta 
Koniński, Andrzej Budny - Zastęp-
ca Burmistrza Goliny i Pan Piotr 
Korytkowski - Radny Rady Mia-
sta Konina. Kolejne wizyty odbyły 

się m.in. w Białężynie, Stęszewie, 
Kleszczewie.

 Posłowi Dzikowskiemu to-
warzyszyli senator RP Jadwiga 
Rotnicka, poseł Marek Zieliń-
ski, starosta powiatu poznańskie-
go Jan Grabkowski,wicestarosta 
powiatu poznańskiego Tomasz 
Łubiński, expert PO ds. rolnic-
twa Tomasz Dutkiewicz. Rolni-
cy zwracali uwagę na trudności 
ze zbytem zboża. Dyskusja doty-
czyła też dwóch lat rządów koali-
cji PO-PSL oraz „otwarcia” PO 
na problemy polskiej wsi. Waldy 
Dzikowski podkreślił, iż podczas 
ostatnich wyborów parlamentar-
nych 34% mieszkańców wsi od-
dało swój głos na PO - To dobry 
moment, by im za to podziękować 
- mówi W. Dzikowski. Mieszkań-
cy wsi zainteresowani byli sposo-

bami pozyskiwania i wydawania 
środków europejskich, jak rów-
nież funkcjonowaniem Funduszu 
Sołeckiego, czyli pieniędzy bę-
dących w budżecie gmin zagwa-
rantowanych dla sołectw na wy-
konanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia miesz-
kańców. Zebrani zwrócili uwagę, 
że  pieniądze z UE są z różnych 
programów, ale ich uzyskanie blo-
kuje przede wszystkim wymagany 
wkład własny. Poruszona została 
kwestia dopłat dla rolników zare-
jestrowanych w KRUS względem 
rolników widniejących w bazie 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Poruszono pro-
blem reformy KRUS, dochodów 
rolnictwa i trudnościami gospoda-
rowania

~Biuro prasowe PO

Wszystkim mieszkańcom Gminy życzę spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
     Waldy Dzikowski
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stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia 
„Pojednanie” podjął na 
swym posiedzeniu de-
cyzję o zorganizowaniu 

wycieczki do Berlina i Poczda-
mu. Wspólnie z biurem turystycz-
nym ustaliliśmy termin na 6 i 7 
listopada - nie był on przypadko-
wy, wiązał się ściśle z obchodami 
20. rocznicy obalenia muru ber-
lińskiego. Chcieliśmy zobaczyć 
przygotowania do tej uroczysto-
ści i poznać nastroje berlińczy-
ków. W wycieczce udział wzięło 
46 osób – członków i sympaty-
ków Stowarzyszenia. Na począ-
tek zwiedziliśmy Berlin. Nie spo-
sób w ciągu jednego dnia poznać 
olbrzymiej metropolii, której ob-
szar wynosi 1000 km kwadrato-
wych. Ograniczyliśmy się zatem 
do pieszego zwiedzania ważniej-
szych fragmentów tego pięknego 
miasta: Placu Aleksandra, Fon-
tanny Neptuna, Czerwonego Ra-
tusza, widocznej z każdego punk-
tu miasta wieży telewizyjnej, 
wyspy muzeów z Pergamonem, 
najsłynniejszej na świecie ulicy 
Unter den Linden, symbolu Ber-

Stowarzyszenie „Pojednanie”  
w Berlinie i Poczdamie

Jesień w tarnowskim Kole Śpiewu obfitowała 
w liczne występy. We wrześniu chór wystąpił 
w Sierakowie podczas mszy św. oraz na wspól-
nym spotkaniu z tamtejszym chórem. W paź-

dzierniku śpiewacy uświetnili uroczystość złotych go-
dów pp. Sabiny i Henryka Nowickich, czyli naszych 
wspaniałych chóralnych seniorów, którzy razem śpie-
wająco przeżyli ponad 50 lat (p. Henryk wspiera teno-
ry do dziś i jest nadal w świetnej formie). W paździer-
niku braliśmy udział we mszy św. w Kiekrzu u Sióstr 
Miłosierdzia Bożego. Była to coroczna uroczystość 
rozpoczynająca Tydzień Miłosierdzia. W listopa-
dzie czekały nas kolejne występy. 11 listopada chór 
zaśpiewał na mszy św. z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, natomiast 15 listopada Koło Śpiewu 
brało udział w IV Skórzewskich Spotkaniach Chórów 
„Bogu i Ojczyźnie śpiewajmy”. W tym roku 22 listo-
pada, odbyło się kolejne „Jesienne Święto Pieśni”. Or-

Chóralne wieści

Koniec rozśpiewanej jesieni

lina – Bramy Brandenburskiej, 
Reichstagu i największego parku 
w centrum miasta – Tiergarten. 
A z okien autokaru obejrzeliśmy 
centrum Berlina, główną aleję 
Ku`damm i Kościół Pamięci im. 
Cesarza Wilhelma.

Drugi dzień spędziliśmy 
w Poczdamie. Z zewnątrz zwie-
dziliśmy Pałac Sanssouci, space-
rowaliśmy po parku, gdzie znaj-
dują się Nowy Pałac, Oranżeria, 
Wielka Fontanna, Chińska Her-
baciarnia. Obejrzeliśmy kom-

ganizatorem tej imprezy cyklicz-
nej jest GOK „Sezam” oraz Koło 
Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. 
Oprócz gospodarzy na scenie wy-
stąpiły: Chór „Halka z  Dusznik, 
Chór „Bel Canto” z Dopiewa, 
Zespół kameralny „Amici Can-
ti” z Buku oraz Chór gimnazjalny 
„Allegro” z Tarnowa Podgórne-
go. Gościem specjalnym był Ze-
spół Pieśni Myśliwskiej „Nemrod” 
działający przy Zarządzie Okrę-
gowym PZŁ w Poznaniu. Jest to 
pierwszy zespół w Polsce specjali-
zujący się w wykonywaniu pieśni 
wielogłosowych o tematyce my-
śliwskiej i leśnej. Śpiewane pieśni 
stworzyły specyficzny klimat prze-

noszący słuchaczy w świat przyro-
dy, rytuałów myśliwskich, biesiad, 
dawnych polowań i opowieści.

Wszystkie jesienne występy 
przeszły już jednak do historii. 
Święta tuż, tuż i chórzyści od kil-
ku tygodni przypominają sobie re-
pertuar kolędowy, bo przed nimi 
kolejny „gorący okres”. Zapra-
szamy i czekamy jak zawsze na 
chętnych, którzy zechcieliby zasi-
lić nasze szeregi. Próby odbywają 
się w każdy poniedziałek i piątek 
w godz. od 19 do 21.00.

Cześć Pieśni!

~Dorota Zygmańska

pleks pałacowo-parkowy zwany 
Pruskim Wersalem, a potem Pa-
łac Cecilienhof (gdzie podpisano 
układ poczdamski) oraz holen-
derską dzielnicę zabudowaną ty-
powymi kamieniczkami, kolonię 
rosyjską, tzw. Aleksandrówkę, 
Bramę Brandenburską z Bramą 
Myśliwych, Kościół Św. Miko-
łaja (wspaniałe dzieło Schindla) 
i Stary Ratusz z pozłacaną figurą 
Atlasa. 

Wycieczka była udana, a to 
głównie za sprawą jej uczestni-
ków, którzy stworzyli wspania-
łą rodzinną atmosferę. Było dużo 
humoru, śpiewów i żartów. Szcze-
gólnie podkreślić należy fakt przy-
gotowania programu przez pilotkę 
biura turystycznego, panią Dorotę. 
Jej ogromna wiedza i znajomość 
obiektów oraz sposób przekazy-
wania informacji były naprawdę 
perfekcyjne. Ze strony Stowarzy-
szenia odpowiedzialnym za prze-
bieg wycieczki był Piotr Owczarz, 
niedawno wybrany członek Zarzą-
du, który wywiązał się ze swych 
obowiązków wzorowo. 

~J.D.

Członkowie 
stowarzyszenia

fot. Genowefa 
Buszko
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stowarzyszenia

Kiedy rozpoczyna się ad-
went, a tym samym 
przygotowania do świąt 

Bożego Narodzenia i Sylwestra, 
nadchodzi czas podsumowań i 
refleksji. Minął kolejny rok w 
bractwie kurkowym. Warto za-
dać sobie pytanie: jaki był ten 
wspólnie spędzony czas? Przy-
pomnijmy zatem: 11 imprez 
strzeleckich, w tym ogólnopol-
skie zawody o Puchar Przechod-
ni Prezesa Zjednoczenia, zgro-
madziły dziesiątki strzelców od 
dalekich Żor przez wielkopol-
skie miasta i miasteczka aż po 
Gdynię. Piękne i wzruszające 
spotkania podczas mszy z oka-
zji świętego Sebastiana oraz 3 
maja i 11 listopada (coraz pięk-
niej brzmi wspólne śpiewanie 
tradycyjnych pieśni). Zawzięta 
rywalizacja dzieci w dniu dziec-
ka w Baranowie i Tarnowie Pod-
górnym, ale i dorosłych podczas 
dożynek w wielu wsiach naszej 
gminy. I wreszcie największe 
sukcesy, które tym razem odnio-
sły panie: I Dama RP- Ewa Le-
opold, Zielonoświątkowy Król 

To właśnie tego wieczoru nikt samotny być nie może

Okręgu Szamotulskiego – Rena-
ta Maciejewska, Młodzieżowy 
Król Polski- Agnieszka Dutkie-
wicz. Do tego należy dołączyć 
wiele innych zwycięstw na 
strzelnicach zaprzyjaźnionych 
bractw, z których nigdy nie wra-
camy z pustymi rękami. I tylko 
czasem przez głowę przemknie 
myśl, dlaczego to od lat ci sami 
zapaleńcy organizują, starają 
się, wyjeżdżają… Dlatego w tak 
szczególnych dniach niech za-
brzmią życzenia, które kieruje-
my:

- do władz samorządowych, by 
ich decyzje okazywały się trafne i 
służyły społeczeństwu

- do mieszkańców, by nie tylko 
mieszkali, ale i czynnie włączali 
się w prace na rzecz gminy

- do członków naszego brac-
twa, by odwieczne nasze idee re-
alizowali każdego dnia i aktywnie 
uczestniczyli w życiu bractwa

Bo przecież „To właśnie tego 
wieczoru,  od bardzo wielu wieków  
Pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg się rodzi w człowieku.”

Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca zachęcamy do wej-
ścia na naszą stronę internetową 
http://kbstarnowo.w.interia.pl, 
gdzie można przeczytać więcej 
informacji.  ~W.M.

Terminarz imprez str.28

W oparciu o wyniki an-
kiet zaplanowaliśmy 
zajęcia w 9 sekcjach te-

matycznych: problematyka zdro-
wia, humanistyka, języki obce, 
turystyka, zajęcia ruchowe, prace 
ręczne, nowe technologie infor-
matyczne, muzyka i gry towarzy-
skie.

Zapisy z wypełnianiem dekla-
racji członkowskiej i wyborem 
sekcji odbędą się 28, 29, 30 grud-
nia i na dyżurach – zapraszamy 
przede wszystkim osoby, a jest 
ich już około 90, które wstępnie 
deklarowały swoje uczestnictwo 
w zajęciach.

Na wzór innych UTW ustalo-
no wysokość następujących opłat: 
jednorazowe wpisowe  20 zł płat-
ne przy zapisie, opłata członkow-
ska 50 zł na semestr płatna z góry 
co semestr, upoważniająca do 

uczestnictwa we wszystkich wy-
kładach i seminariach. Odpłatność 
za udział w sekcjach z zajęciami 
praktycznymi zostanie ustalona 
po dokonaniu zapisów. Podobnie 
rozkład zajęć i miejsce zajęć będą 
ustalane, kiedy wiadomo będzie, 
ile osób się na nie zapisało. Opłaty 
należy uiścić przed inauguracją.

Inauguracja pracy UTW odbę-
dzie się 13 lutego 2010 o godzi-
nie 15.00 w sali GOK „Sezam” 
w Tarnowie Podgórnym. 

Do wygłoszenia wykładu inau-
guracyjnego zaprosiliśmy Barba-
rę i Piotra Adamczewskich. Piotr 
Adamczewski jest redaktorem Poli-
tyki, obydwoje są autorami licznych 
książek z zakresu żywienia. Wykła-
dowi będzie towarzyszyła wystawa 
i sprzedaż książek państwa Adam-
czewskich, będzie też można otrzy-
mać autografy autorów.

Gośćmi honorowymi będą posło-
wie: Agnieszka Kozłowska - Raje-
wicz, pracownik naukowy Wydzia-
łu Studiów Edukacyjnych UAM, 
członkini Sejmowej Komisji Edu-
kacji oraz Waldy Dzikowski, wie-
loletni gospodarz Gminy Tarnowo 
Podgórne, obecnie poseł PO. Inau-
guracja objęta została patronatem 
medialnym przez Głos Wielkopol-
ski, TVP Poznań, WTK Poznań oraz 
Radio Merkury.

Sponsorem uroczystej kolacji 
wydanej na cześć wykładowców 
będzie Hotel 500 w Tarnowie Pod-
górnym. Ponadto Hotel 500 spon-
soruje UTW 10 bezpłatnych noc-
legów rocznie dla przyjezdnych 
wykładowców. Mamy nadzieję, że 
również inne firmy, zachęcone tym 
dobrym przykładem, zechcą wes-
przeć nasze działania.

~JK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uczestnicy 
Strzeleckiego 
Turnieju  
Andrzejkowego

fot. archiwum
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„Najlepszym uniwersytetem 
w każdym wieku jest księgozbiór” 
- to znane powiedzenie jednego 
z angielskich pisarzy nic nie stra-
ciło i nie traci na aktualności. Uni-
wersytety są w zasięgi ręki każ-
dego - to Biblioteki z bogatym 
ilościowo i ciekawym tematycznie 
księgozbiorem umożliwiają relaks, 
odpoczynek, a zgromadzony księ-
gozbiór naukowy pozwala na po-
szerzanie i uzupełnianie wiedzy.

Myśl starożytna zapisana na tra-
dycyjnych „nośnikach” przetrwała 
do dzisiaj (tak dla przypomnienia 
- najstarszą Biblioteką Publiczną 
była utworzona w III w. p.n.e. Bi-
blioteka Aleksandryjska).

Wszystkim zainteresowanym 
słowem pisanym polecamy nowo-
ści:

Julie Powell - „Julie i Julia. 
Rok niebezpiecznego gotowa-
nia”. 

Film zrealizowany na podstawie 
tej powieści już na ekranach kin, 
a główne role grają Meryl Streep 
i Amy Adams.

Tomasz Lem - „Awantury na 
tle powszechnego ciążenia”.

Informator kulturalny Biblioteki Publicznej
Autorem książki jest Tomasz 

Lem - absolwent fizyki na uni-
wersytecie w Princeton, tłumacz, 
syn Stanisława Lema. Jego wspo-
mnienia z lat u boku sławnego 
ojca, wielkiego pisarza Stanisława 
Lema, to interesująca lektura napi-
sana z dystansem i bez patosu.

Bogusław Wołoszański - „Ho-
nor żołnierza”

Literatura faktu, a w niej prawdy 
i mity, meandry polityki i bohater-
stwo żołnierzy, męstwo i poświę-
cenie na różnych frontach. 

Polecam również kilka nowości 
książkowych laureatów Literac-
kiej Nagrody Nobla z lat poprzed-
nich.

J. M. G. Le Clezio - „Powraca-
jący głód” Literacka Nagroda No-
bla z 2008 roku.

Doris Lessing - „Odpo-
wiednie małżeństwo” Nagro-
da Nobla w dziedzinie literatury 
z 2007roku.

Orhan Pamuk - „Biały zamek”  
Autor, jeden z najwybitniejszych 
pisarzy europejskich, jest laure-
atem literackiej Nagrody Nobla 
z 2006 roku.

J. M. Coetzee - „Ciemny kraj”
Książka, która ukazuje się teraz 

na naszym rynku wydawniczym, 
to debiut południowoamerykań-
skiego noblisty z 2003 roku.

Proponujmy również duży wy-
bór utworów tegorocznej noblistki 
Herty Muller.

Dla najmłodszych czytelników 
Biblioteka Publiczna w Tarnowie 
Podgórnym przygotowała spotka-
nie z baśnią, bajką, opowiadaniem 
i wierszem, czyli Lucyna Winkel 
na spotkaniu z dziećmi. Jak po-
kazuje prowadzona od lat przez 
nas akcja „Cała Polska czyta dzie-
ciom” najmłodsi i trochę starsi, 
wbrew pozorom, wolą czytanie ba-
jek i bezpośredni kontakt z książką 
niż kontakt z ekranem komputera 
czy telewizora. O tym jak czyta-
nie i kontakt ze słowem pisanym 
wpływa na rozwój dziecka napi-
sano już wiele, wniosek jest jeden: 
czytanie rozwija język i wyobraź-
nię, zapewnia emocjonalny rozwój 
dziecka, uczy myślenia i poszerza-
nia wiedzy, zapobiega uzależnie-
niu od komputera i telewizji.   

     ~I.B.

Ogólnopolska uroczystość 
mikołajkowa Stowarzy-
szenia Pomocy Miesz-

kaniowej dla Sierot odbyła się 5 
grudnia w Baranowie, w Hali Gim-
nazjum. Patronat honorowy nad 
nią objął Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne, a medialny poznański 
oddział TVP. Podziękowania Wi-
toldowi Bońkowskiemu, prezeso-
wi Stowarzyszenia złożył ze sceny 
Tadeusz Zimny, zastępca Wójta. 

Współprowadzącymi byli Bar-
bara Dickert, dyrektor Stowarzy-
szenia i Marek Włodarczyk, tłu-
macz języka migowego. O oprawę 
muzyczną dbał grający na forte-
pianie, podczas wręczania prezen-
tów, prof. Henryk Wereda. Trzy 
wejścia na scenę i mnóstwo okla-
sków zebrał zespół „Syjon”, któ-

Mikołajki Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

ry prezentował utwory świąteczne 
i religijne.

Obdarowani wychowankowie 
ośrodków opieki i osoby niepeł-
nosprawne przyjechali do naszej 
Gminy niekiedy z odległych stron 
Polski. Tadeusz Zimny, zastępca 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-

Z Sadów do... Afryki
ne, powiedział: - Jesteśmy dumni, 
że w naszej Gminie odbywa się ta 
uroczystość. Dziękujemy przede 
wszystkim panu Witoldowi Boń-
kowskiemu, który od lat skutecznie 
zaraża nas swoją pasją i życzymy 
mu szybkiego powrotu do zdrowia 
(nieobecność Prezesa Stowarzy-
szenia na spotkaniu związana była 
z chorobą).

Prowadzący spotkanie ogłosili, 
że Stowarzyszenie zamierza roz-
szerzyć działalność poza granice 
Polski. Planuje zakup szczepio-
nek i żywności dla krajów Afryki 
i Ameryki Południowej. „Hymn 
o miłości” Św. Pawła zaśpiewany 
przez zespół „Syjon” zakończył 
uroczystość. 

Do darów zostały dołączone 
upominki od Gminy – parasole 
i maskotki lwa Tarnusia. Stowarzy-
szenie Pomocy Mieszkaniowej dla 
Sierot działa od 28 lat, wśród ob-
darowanych jest 26 tysięcy osób.

~AM

Mikołajkowa 
uroczystość  
w Sadach

fot. AM
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Ukończyła szkołę baleto-
wą, pracowała w Teatrach 
Muzycznych w Gdyni 

i Szczecinie, była solistką Operet-
ki Warszawskiej i Teatru Muzycz-
nego Roma w Warszawie. Współ-
pracuje z wieloma orkiestrami 
filharmonicznymi i operowymi, 
dokonała licznych nagrań telewi-
zyjnych i radiowych.

Publiczności znana jest przede 
wszystkim ze wspaniałych ról te-
atralnych, a także z koncertów, 
których setki dała w całej Pol-
sce i wielu innych krajach. O kim 
mowa? O  Grażynie  Brodzińskiej. 
Wkrótce ta wspaniała artystka za-
śpiewa i dla nas!

Tradycją stały się już w naszej 
Gminie Koncerty Noworoczne. 
I u nas, podobnie jak w Wied-
niu, nie zabraknie najpiękniej-
szych walców, polek i marszów 
autorstwa Straussów. Ale tutaj bę-
dzie coś jeszcze – będzie gwiazda 
w tak lubianym przez publiczność 
repertuarze operetkowo – musi-
calowym. Znakomitej śpiewacz-

Koncert Noworoczny z gwiazdą

Grażyna Brodzińska 
zaśpiewa w Tarnowie!

ce towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna „Le Quattro Stagio-
ni” pod dyrekcją Tadeusza Żmi-
jewskiego.

Serdecznie zapraszamy na Kon-
cert Noworoczny, który odbędzie 
się w Tarnowie Podgórnym w nie-
dzielę, 3 stycznia o godzinie 18 
w hali sportowej przy ul. Nowej 
15. Wstęp wolny.

~Filip Wachowiak

Sołtys i Rada Sołecka Prze-
źmierowa mają przyjem-
ność zaprosić na koncert na 

pożegnanie starego roku.
 Gwiazdą wieczoru będzie An-

drzej Dąbrowski, wykonawca ta-
kich hitów jak „Do zakochania 
jeden krok” czy „Zielono mi”. 
Nie wszyscy wiedzą, że głównym 
nurtem jego zainteresowań mu-
zycznych jest jazz – Dąbrowski 
jest cenionym perkusistą jazzo-
wym, a pozamuzycznych – rajdy 
samochodowe. Koncert odbędzie 
się w poniedziałek, 28 grudnia 
o godz. 18 w Przeźmierowie. 

Natomiast w Tarnowie Podgór-
nym na pożegnanie roku 2009 
wystąpi kapela „Karpowicz - Fa-

mily”, gwiazda śląskiej muzyki 
biesiadnej. Zespół wykonuje róż-
norodną muzykę: cygańska, grec-
ką, kabaretową czy country. Wy-
stępuje w charakterystycznych 
dla danego bloku strojach i ukła-
dach choreograficznych, śpiewa 
przeboje polskie i zagraniczne. 
Impreza odbędzie się we wtorek, 
29 grudnia o godz. 18 w Tarno-
wie Podgórnym. Współorganiza-
torem imprez jest GOK „Sezam”. 
Mieszkańców Przeźmierowa, Tar-
nowa Podgórnego, a także przyle-
głych miejscowości serdecznie 
zapraszamy !       

~Szymon Wasilewski

Pożegnamy  
stary rok

Na dworze szybciej zapada 
zmrok. Przychodzi week-
end i zastanawiamy się, 

gdzie można by odreagować po 
ciężkim tygodniu w pracy lub szko-
le. W Domu Kultury w Przeźmiero-
wie mogliśmy posłuchać utworów 
Ludmiły Jakubczak w wykonaniu 
Iwony Loranc oraz muzyków jej 
akompaniujących. Nogi same rwa-
ły się do tańca w rytm samby i bos-
sa novy, w czym ogromna zasługa 
aranżera i gitarzysty Witolda Żu-
romskiego oraz perkusisty Mirka 
Kamińskiego. 

Loranc opowiadała o swojej 
płycie, o charakterze, jaki nadała 
piosenkom L. Jakubczak. Usły-

szeliśmy między innymi  „Żurawi 
klucz”, „Dwie szklaneczki wina” 
czy  „Alabama”. Każda inna, wy-
jątkowa, ukazująca talent woka-
listki. 

Któż z nas nie zna „Gdy mi 
Ciebie zabraknie”. Nie każdy jed-
nak kojarzy ten tytuł z Ludomi-
łą Jakubczak. Zmarła ona bardzo 
młodo, pozostawiła wiele wspa-
niałych tekstów piosenek. Iwona 
Loranc przywraca je na scenie. 

Recital wprawił publiczność 
w zadumę. Być może ktoś, po 
przyjściu do domu, zasiadł do 
komputera i szukał informacji 
o Ludomile Jakubczak,  jej piose-
nek…                ~Zuzanna Kupsik

W nastroju  
„Gdy mi Ciebie zabraknie”
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Drodzy  Państwo! 
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wszyscy  

w te dni ulegamy wyjątkowej atmosferze rodzinnego szczęścia i serdeczności. 
Niech te święta sprawią, by nasza codzienność  

choć przez chwilę stała się piękniejsza, radosna, pełna ciepła i spokoju,  
a nadchodzący Nowy 2010 Rok spełni wszystkie pokładane w nim oczekiwania.

Bernard  

Broński 

dyrektor OSiR Stowarzyszenie 
Dar Serc

Krystyna  
Semba 

radna powiatu 
poznańskiego

Ewa Jurasz 
radna i sołtys 

Chyb

Mieczysław 
Paczkowski 

sołtys Baranowa

Mieczysław 
Szafrański 

sołtys Batorowa

Kazimierz  
Królak 

sołtys Caradza 
Kościelnego

Wanda Grygier 

sołtys Góry

Jan Nowak 
sołtys Jankowic

Jerzy Papych sołtys Rumianka

Zdzisława 
Piszczyńska 
sołtys Lusówka

Jacek Stypiński 
radny i sołtys  

Przeźmierowa

Zofia 
Szalczyk 

sołtys Sadów

Zygmunt Gałka 
sołtys  

Sierosławia

Michał  

Łukaszyk 
sołtys  

Swadzimia

Elżbieta 
Szymkowiak 

sołtys  
Wysogotowa

Zenon  
Troszczyński 
sołtys Tarnowa  

Podgórnego

Marian  
Walczak 

sołtys Lusowa

Mieczysław  
Kłos 
sołtys  

Kokoszczyna

Kółko rolnicze 
z Tarnowa 

Podgórnego
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Gimnazjum Baranowo

1 IX inauguracja roku szkolnego, uświetniona 
obecnością Wójta naszej Gminy.

2-4 IX „Zielona szkoła”w formie (bezpłatnych 
dla uczniów) wyjazdów: Nowe Zoo w Poznaniu, 
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego 
w Szreniawie, WPN Jeziory oraz Wilczy Park w 
Stobnicy. Współfinansował Urząd Gminy. Dzięku-
jemy!

Nasi goście: 
-  Straż Gminna-pogadanka o bezpieczeństwie, in-

strukcja i próbny alarm pożarowy w świeżo roz-
budowanej szkole. 

-  Wąż z Zoo wraz z opiekunkami – prezentacja, na-
uka i spotkanie oko w oko z gadem.

-  Żywe motyle w szkolnej sali – czyli „Minister-
stwa motyli Zoo powtórka” o owadach.

-  Aktorzy i ich przedstawienia profilaktyczne: 
”Borsuk Bazyli wyrusza do miasta” dla kl.0-III 
oraz ”Wyjść poza schemat” dla kl. IV-VI.

Uroczystości: 
-  Święto szkoły – m.in. pasowanie na ucznia dzieci 

z kl.„0”, legitymacje dla kl. I.
-  Powitanie jesieni- czyli sprzątanie Lusówka, wy-

stawa owoców i warzyw, wiersze, piosenki oraz 
pyszne sałatki przyrządzone przez uczniów. W 

„Myślodsiewnia”, czyli co się u nas działo
SP Lusówko

ramach specjalnego projektu uczniowie z kl. I-III otrzymują i jedzą 
codziennie świeże warzywa i owoce. 

 - Międzynarodowy Dzień Muzyki i Dzień Chłopaka.
 - Patriotyczna akademia z okazji Święta Niepodległości.
 - Andrzejki i Mikołajki w klasach.
Rozwijanie zainteresowań:
- 10 różnych, pozalekcyjnych kół,
- udział w gminnych turniejach sportowych i innych konkursach,
- regularne wyjazdy na basen do Szamotuł.
Kolejne wycieczki: 
- do drukarni papieru dekoracyjnego Schattdecor w Tarnowie, 
-  do domu wielkiego podróżnika Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 

(dla wielu pierwsza podróż pociągiem!) 
- do palmiarni,
- do muzeów i kina w ramach projektów edukacyjnych. 
Akcje charytatywne:
W ramach programu „Szkoła bez przemocy” powstał szkolny klub 

wolontariusza. 
Współpraca z SU: 
- Akcje: porządkowanie grobów w Lusowie, zbieranie nakrętek na 

wózek inwalidzki oraz ryżu lub grosików od sponsorów na stronach 
różnych fundacji, kiermasz na rzecz UNICEF, udział w akcjach Góra 
grosza i Dziewczynka z zapałkami,

- Wizyta w DPS w Lisówkach - wspólne kolędowanie. 
~R. Kudłaszyk

Taniec polecam wszystkim, 
to świetna zabawa, która 
może przerodzić się w ży-

ciową pasję, tak jak to stało się 
w moim przypadku – mówi Łu-
kasz Ludwiczak uczeń drugiej 
klasy Gimnazjum w Baranowie. 
To nasz „Mały – Wielki Mistrz” 
tak mówią o nim nauczyciele do-
dając również, że jest bardzo do-
brym, zawsze uśmiechniętym 
i sympatycznym uczniem.

Ostatnie sukcesy Łukasza: 
- tytuł Mistrza Wielkopolski na 

Mistrzostwach Okręgu Wielko-
polskiego, 

- IV miejsce w kategorii Hip 
Hop – Junior na mistrzostwach 
Polski, 

- V miejsce (jako jedyny Polak 
na 47 uczestników) w Mistrzo-
stwach Europy w Słowenii, 

- XIX miejsce (na 57 uczest-
ników) w Mistrzostwach Świata 
w Kaliszu, 

„Łuki” - król parkietów

- I miejsce indywidualnie (jed-
nogłośnie od wszystkich sędziów) 
i III miejsce  w duecie z Anną Dą-
bek, absolwentką naszego Gim-
nazjum, w Kategorii „Dorosłych” 
Hip-Hop w 16 Otwartych Mi-
strzostwach Polski w Tańcu Dys-
kotekowym we Wrocławiu, 

- II miejsce z Katarzyną Wło-
darczyk w Ogólnopolskim Turnie-
ju Tańca Towarzyskiego w Osiel-
sku.

Łukasz trenuje około 10 godzin 
tygodniowo. Bierze udział w róż-
nych warsztatach tanecznych, po-
kazach oraz obozach gdzie trening 
trwa od 8 do 10 godzin dziennie. 

Ćwiczy również między inny-
mi z uczestnikami programu You 
Can Dance.

Łukasz zdobył wiele tytułów, 
jest bardzo ambitny. Obecnie wraz 
z Kasią przygotowywują się do 
prestiżowego turnieju „Srebrny 
Pantofelek”, który odbędzie się 6 
grudnia w Poznaniu i do Między-
narodowego Festiwalu Taneczne-
go w Mikołajkach. Nad właści-
wym przebiegiem kariery Łukasza 
czuwają trenerzy: Dominika Le-
mańczyk, Paweł Klisowski, Shin 
Tao ze Studia Tańca Dance Center 
i oczywiście rodzice.

Łuki, wszyscy trzymamy kciuki 
– powodzenia !!!

~Ewa Wojciechowska

Mały, wielki 
mistrz

fot. archiwum
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W listopadzie w naszej 
szkole dwukrotnie mie-
liśmy zaszczyt gościć 

przedstawicieli Policji, dzięki któ-
rym uczniowie mogli zapoznać się 
z zasadami bezpieczeństwa w co-
dziennym życiu. 

4 listopada przybyli do nas  
przedstawiciele Policji z Po-
znania i Tarnowa Podgórnego: 
nadkomisarz Dorota Jasiń-
ska, aspirant sztabowy Dariusz 
Fleischer, młodszy aspirant 
Dariusz Majewski, sierżant 
Marcin Łakomczyk, aspirant 
Włodzimierz Jujeczka, sier-
żant Joanna Tecław, sierżant 
Izabela Socha. 

Uczniowie, mieli okazję wziąć  
udział w  pogadankach i konkur-
sach.  

Młodsi przypomnieli sobie 
w jaki sposób bezpiecznie poru-
szać się po drodze oraz jak zacho-
wywać się w kontakcie z nieznajo-
mymi. Dzieci, które wykazały się 
dobrą wiedzą  otrzymały prezent 
w postaci odblaskowej kamizelki.

Uczniowie klas IV – VI dowie-
dzieli się o odpowiedzialności nie-

letnich w świetle obowiązującego 
prawa.

Szczególną atrakcją spotkań 
były pokazy przewodnika z psem 
labradorem, który dał dowód swo-
ich umiejętności wykrywania nar-
kotyków.

Na zakończenie wszyscy ucznio-
wie pionu młodszego otrzymali 
odblaski, mające zapewnić im bez-
pieczeństwo na drodze. Uczniowie 
pionu starszego otrzymali  pamiąt-
kowe zawieszki oraz ulotki o te-
matyce profilaktycznej.

Kolejne spotkanie odbyło się 25 
listopada w ramach akcji „Z Pyr-

kiem bezpieczniej”. Z uczniami 
młodszymi spotkali się  sierżant 
Joanna Tecław i sierżant Izabe-
la Socha z Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym oraz 
aspirant sztabowy Roman Si-
korski i sierżant Szymon Wit-
czak z Komendy Wojewódzkiej 
w Poznaniu. Tym razem Poli-
cjantom towarzyszył ,,Pan Py-
rek’’, który wywołał w dzieciach 
ogromną radość. Bawiąc się z Pyr-
kiem uczniowie śpiewali piosen-
ki o bezpiecznym przechodzeniu 
przez jezdnię i to demonstrowali.  
Każde dziecko otrzymało pamiąt-
kową pieczątkę na rękę  oraz ko-
lorowankę. 

Przedstawicielom Policji, któ-
rzy w tak atrakcyjny dla dzieci 
sposób przeprowadzili spotkania 
i fachowo odpowiadali na wszel-
kie wątpliwości uczniów, dobrze 
się z nami bawili, bardzo, bardzo 
dziękujemy!!!

W imieniu społeczności szkolnej

Dyrektor A. Kolendo 
Psycholog K. Bera 

i Pedagog D. Bukowska 

Bezpieczna i przyjazna szkoła
SP Lusowo

Pokazy  
policjantów

fot. archiwum

Od 25 listopada Koła eko-
logiczne z naszej szkoły 
bierze udział w konkur-

sie „Azbest out!” organizowanym 
przez Ministerstwo Gospodarki, 
polegającym na zachęcaniu miesz-
kańców do usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Dlatego 
chciałybyśmy przekazać trochę in-
formacji o azbeście.

Azbest jest minerałem zna-
nym już w starożytności. Składa 
się z włókien, z których już przed 
wiekami tkano obrusy, chustecz-
ki do nosa itp. Nie czyszczono ich 
w tradycyjny sposób, lecz przez 
wrzucanie do ognia – wtedy tkani-
ny stawały się jak nowe. To jedna 

SP Ceradz Kościelny

Azbest out! z wielu cech azbestu – nie spala się 
w ogniu. Natomiast w Polsce, w la-
tach 60. i 70. XX w., azbest oraz 
wyroby, z tym minerałem (eternit, 
rury a także filtry w browarnictwie, 
maski przeciwgazowe) stały się 
bardzo popularne, gdyż były tanie, 
trwałe, odporne na wysoką tempe-
raturę i mróz, a przede wszystkim 
na ogień i korozję. Szacuje się, że 
na terenie Polski do dziś znajduje 
się 15,5 miliona ton azbestu, z cze-
go 1,5 mld m2 to pokrycia dachu.

Jednak w latach 80. przepro-
wadzono badania, w których do-
wiedziono, że azbest i wyroby za-
wierające go są przyczyną wielu 
chorób, m.in. pylicy azbestowej, 
raka płuc.

Powodują je wspomniane włók-
na azbestu, które, podczas wdy-
chania, odkładają się w okolicy 

płuc. Każda płyta eternitu zawie-
ra od 11% do 13% rakotwórczego 
azbestu. Dlatego od 1990 r. zaka-
zano stosowania na terenie Polski 
azbestu i innych wyrobów zawie-
rających go. 

Do 2032 r. wszelkie wyroby, za-
wierające azbest, mają zostać usu-
nięte z terytorium Polski. Lecz 
eternitu nie wolno usuwać same-
mu! Do tego trzeba zatrudnić wy-
kwalifikowaną firmę, posiadającą 
odpowiedni sprzęt, kombinezony 
itp. Im bardziej zniszczony azbest, 
tym więcej szkodliwych włókien 
dostaje się do powietrza, dlate-
go trzeba jak najszybciej przepro-
wadzić wymianę dachu.  Podczas 
tego procesu nie powinno się prze-
bywać w pobliżu prac.

~Paulina Nawrot i Alicja Bryszak 
Koło Ekologiczne
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edukacja

Wśród licznego grona na-
szych wychowanków 
z wieloma zaintereso-

waniami i pasjami są uczniowie 
szczególnie zdolni, utalentowani 
w różnych dziedzinach. Jesteśmy 
z tego bardzo dumni! Doceniając 
ich ciężką, mozolną pracę oraz od-
noszone sukcesy, najwyższy już 
czas, abyśmy bliżej ich przedsta-
wili. Pierwszą osobą jest uczennica 
klasy Vc Magdalena Świerczyńska 
- Mistrzyni Badmintona

Madzia urodziła się w 1998 r. 
w Poznaniu. Jest przemiła, życz-
liwa, szczera, ale i systematycz-
na, ambitna, zaangażowana w to, 
co robi, a nade wszystko wytrwa-
ła w dążeniu do celu.  W wolnym 
czasie jeździ na rowerze, rolkach 
i waveboardzie, śpiewa, czyta 
książki, ma duże predyspozycje 
aktorskie, co niejednokrotnie udo-
wodniła na „deskach szkolnego 
teatru”. Systematycznie pływa. 

Swoją przygodę z rakietką 
i lotką rozpoczęła we wczesnym 
dzieciństwie, w trakcie zabaw 
w ogrodzie ze starszym bratem 
Mateuszem. To on właśnie był jej 
pierwszym trenerem. 

Madzia - mistrzyni badmintona

Jako uczennica klasy „0” na do-
bre zaczęła treningi pod kierun-
kiem  Marzeny Świerczyńskiej, 
swojej mamy.  Już w paździer-
niku 2004 roku dostała pierwszą 
profesjonalną rakietę. W tym sa-
mym roku zdobyła pierwszy pu-
char w turnieju w Świebodzinie 
– dla najmłodszego zawodnika, 
a rok później, w kategorii klas I-II 
zajęła I miejsce.   

Największe sukcesy Magdaleny:
• złoty medal w grze miesza-

nej z bratem w Międzywojewódz-

kich Mistrzostwach Młodzików 
w 2008 r. w Sianowie, za który 
otrzymała Nagrodę Wójta Gminy 
za osiągnięcia sportowe,

• srebrny medal w grze pojedyn-
czej i brązowy w grze mieszanej 
z Damianem Sadalskim w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Koninie w 2009 r.

• I miejsce i złoty medal w In-
dywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Wielkopolskie-
go  w 2008 i 2009 r. w kategorii 
dziewcząt szkół podstawowych,

• II miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Szkół Podstawo-
wych w Badmintonie (z koleżan-
kami z drużyny- Beatą Bylińską 
i Zuzanną Tecław) w roku szkol-
nym 2008/2009,

W tym roku szkolnym wygrała 
Mistrzostwa Powiatu 21 paździer-
nika w naszej szkole (dalsze roz-
grywki tych mistrzostw odbędą 
się w grudniu). Wzięła też udział 
w Międzynarodowym Festiwalu 
Badmintona w Danii – Fredericia, 
zajmując V miejsce.

Gratulujemy życząc dalszych 
sukcesów!!!

~M. Mieloch

SP Przeźmierowo

LO Tarnowo Podgórne

Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym 
realizuje projekt Comenius 

„Europa wczoraj, dziś i jutro”. 
W kolejnym spotkaniu w urokli-
wym miasteczku Tudela w Hisz-
panii uczestniczyły trzy nauczy-
cielki naszego liceum. 

Uczestnicy projektu podzielili 
się swoją wiedzą na temat innych 
państw. Okazało się, że wciąż 
żywe są stereotypy mocno zako-
rzenione w świadomości młodych 
ludzi. Zaskoczyło nas ogromnie, 
iż jesteśmy postrzegani jako kraj 
mało znany. W odpowiedzi na to 
uczennica klasy III B/C naszego 

liceum, Katarzyna Brych-Kadziń-
ska, przygotowała piękną prezen-
tację o Polsce. Jakie zadania jesz-
cze przed nami? Spróbujemy teraz 
przybliżyć nasz kraj, opracowując 
broszurę na temat najważniej-
szych miejsc w Polsce, słynnych 
Polaków, historii oraz stylu życia. 

Wybierzemy także jedno 
z państw i zbierzemy o nim wszel-
kie możliwe informacji, a wyniki 
przedstawimy w formie plakatu. 
Z tymi materiałami pojedziemy 
w kwietniu na międzynarodowe 
spotkanie młodzieży w Krzyżo-
wej, które odbędzie się w kwiet-
niu. Program zapowiada się bar-

dzo ciekawie. Oprócz zwiedzania 
Wrocławia, Świdnicy, obozu 
koncentracyjnego planowane są 
warsztaty, podczas których pre-
zentować będziemy nasz kraj, 
a nadrzędnym celem jest oczy-
wiście komunikacja w języku ob-
cym. Językiem projektowym jest 
angielski, ale uczniowie mogą 
także posługiwać się językiem 
niemieckim i warto wspomnieć, 
iż od kilku tygodni w naszej szko-
le grupa młodzieży uczy się języ-
ka hiszpańskiego. 

~Małgorzata  
Grześkowiak-Wasela

Z Comenius’em do Hiszpanii
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ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 1 grudnia 2009 r.  WZPGN. 72243-59/09

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na zieleń.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00045500/6

OBRĘB Baranowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 184/9

ADRES NIERUCHOMOŚCI Baranowo

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 171 m2

Okres Najmu 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
LXV/405/2005  Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 oraz  Uchwałą nr XXXI/263/2008 
i Uchwałą Nr XXXI/264/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku działka znajduje się 
na terenie intensywnej indywidualnej zabudowy jednorodzinnej (symbol M.4).

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Zieleń

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,20 zł / m2 miesięcznie 

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu najmu obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

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

Wykaz wywieszono w dniach 1 – 22 grudnia 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu i terenów przyległych – część Lusowo

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku z uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLIX/317/2005 z dnia 22 mar-
ca 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych – część 
Lusowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 04.01.2010r. do 25.01.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 18.01.2010r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, 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 
08.02.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu i terenów przyległych – część Lusowo

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku z uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLIX/317/2005 z dnia 22 marca 
2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych – część Lu-
sowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
04.01.2010r. do 25.01.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 18.01.2010r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej 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 
08.02.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia

Tarnowo Podgórne, dnia 30 listopada 2009 r.  

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na zieleń.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099730/0

OBRĘB Baranowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 445

ADRES NIERUCHOMOŚCI Baranowo

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia najmu ok. 750 m2

Okres Najmu 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
LXV/405/2005  Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 oraz  Uchwałą nr XXXI/263/2008 i 
Uchwałą Nr XXXI/264/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku obszar przeznaczony 
jest zieleń.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Zieleń

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,20 zł / m2 miesięcznie 

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu najmu obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

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

Wykaz wywieszono w dniach 30 listopada – 21 grudnia 2009 roku         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne, dnia 1 grudnia 2009 r.  WZPGN. 72243-58/09

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK 366/4

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 1560 m2

Okres Najmu 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Zabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr 
XXVIII/231/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (symbol 6M/U).

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Zabudowa mieszkaniowa

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,20 zł / m2 miesięcznie 

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu najmu obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

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

Wykaz wywieszono w dniach 1 – 22 grudnia 2009 roku           Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Kurs Fotografii Cyfrowej
II edycja w dwóch wariantach

Wariant 1 – zajęcia w grupach
Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące:
		budowy aparatów cyfrowych i wynikających z niej ograniczeń 

użytkowania
	zasad fotografowania w różnych warunkach oświetleniowych
	zastosowania sztucznego oświetlenia w fotografii portretowej
	zasad obowiązujących w fotografii reportażowej
	podstaw cyfrowej korekty obrazu
	przygotowania zdjęć do druku

Kurs obejmuje 24 godziny zajęć prowadzonych na terenie Gminne-
go Ośrodka Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym,  terminy do 
uzgodnienia z uczestnikami. Koszt udziału w kursie wynosi 195 zł. Pla-
nowany początek kursu 13 stycznia 2010. Wszystkim zainteresowanym 
szczegółowy plan zajęć przekazany zostanie pocztą elektroniczną.

Wariant 2 – zajęcia indywidualne
Intensywna nauka posługiwania się aparatem cyfrowym. Zajęcia indywi-

dualne prowadzone będą w indywidualnie uzgodnionych terminach i miej-
scu. Kurs obejmuje 6 godzin zajęć. Koszt udziału w kursie wynosi 140 zł.

Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Krzysztof Ratajczak, 
tel. 605 188 010, e-mail: kxrx@wp.pl                          ~ap



 grudzień 2009 \ sąsiadka~czytaj \      27

  sport

22 listopada w hali sportowej OSiR w Tarnowie 
Podgórnym odbyło się uroczyste podsumowanie se-
zonu kolarskiego 2009 przez Gminny Klub Sporto-
wy TARNOVIA Tarnowo Podgórne. 

Okolicznościowe spotkanie zaszczycili swą obec-
nością zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło 
między innymi Prezesa GKS TARNOVII Tarnowo 
Podgórne Grzegorza Wasielewskiego, Członka Za-
rządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Szy-
mona Jakubowskiego, Dyrektora OSiR Tarnowo 
Podgórne i Kierownika sekcji kolarskiej GKS’u Ber-
narda Brońskiego, Lidii Dolaty oraz trenerów sekcji 
Zbigniewa Szymańskiego i Piotra Brońskiego. 

W podsumowaniu sezonu poza obecnymi zawod-
nikami wzięli udział również byli kolarze sekcji: Pa-
weł Borucki, Krzysztof Kaczała, Adrian Kaczała, 
Przemysław Michalczewski i Paweł Piotrowicz. 

Przybyłych gości, zawodników, trenerów oraz ro-
dziców przywitał kierownik sekcji kolarskiej Ber-
nard Broński. Następnie odbyła się krótka prezenta-
cja najważniejszych osiągnięć w sezonie kolarskim 
2009. Przedstawione zostały indywidualne wyniki 
kolarzy oraz klasyfikacja Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego i Polskiego Związku Kolarskiego. 

W 2009 roku sekcja kolarska GKS’u TARNOVIA 
Tarnowo Podgórne prowadziła szkolenie zawodni-
ków w czterech kategoriach wiekowych: młodzik, 

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2009
juniorka młodsza/junior młodszy, 
junior oraz orlik (U23). Zawod-
nicy sekcji kolarskiej startowali 
we wszystkich ważnych impre-
zach kolarskich organizowanych 
w Polsce, a więc Mistrzostwach 
Polski oraz Pucharach Polski. 
Grupa juniorów startowała rów-
nież w cyklu imprez kolarskich 
organizowanych we Francji. 

Najważniejszymi indywidual-
nymi osiągnięciami były 2 srebr-
ne medale zdobyte w Mistrzo-
stwach Polski przez: 

- Dominikę Borkowską w kat. 
Juniorka Młodsza - tor sprint, 

- Michała Dolatę w kat. Junior - 
tor scratch oraz 1 brązowy medal 
zdobyty przez Wojciecha Sykałę 
i Andrzeja Marciniaka w wyścigu 
dwójkami w kat. Junior Młodszy. 
Równie znaczące wyniki osiągnęli 
pozostali zawodnicy, którzy w Mi-
strzostwach Polski trzy razy zajęli 
miejsce tuż za podium. A byli nimi: 

- Maciej Moczyński - tor 500 m 
ze startu zatrzymanego, 

- Dominika Borkowska - tor 
500 m ze startu zatrzymanego 

- drużyna juniorów w składzie: 
Kacper Kistowski, Andrzej Mar-
ciniak, Wojciech Sykła i Dominik 
Szagżdowicz. 

W 2009 r. sekcja kolarska zdo-
była mniej medali niż w roku 
ubiegłym, który był najlepszy 
w historii sekcji. W tym roku 
jako sekcja klub zajął 4 miejsce 
w klasyfikacji Wielkopolskiego 
Związku Kolarskiego oraz 13 
w klasyfikacji Polskiego Związ-
ku Kolarskiego zdobywając 
łącznie 101,42 pkt. w rywaliza-
cji sportowej dzieci i młodzieży 
w Polsce. 

W przyszłym sezonie na liście 
zawodników nie znajdziemy już 
Przemysława Michalskiego, który 
przez wiele lat reprezentował bar-
wy GKS’u TARNOVII. Pojawią 
się nowi zawodnicy, którzy wcze-
śniej reprezentowali barwy STO-
MILU Poznań.    

    ~Ania Gibała

Piłkarska jesień zakończyła się wspaniałym fini-
szem drużyny seniorów. Podopieczni Włodzimierza 
Jakubowskiego nie przegrali żadnego z ostatnich 9 
pojedynków (tylko dwa zremisowali) i ostatecznie 
zakończyli rundę na trzecim miejscu. Fakt ten po-
zwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Poniżej 
przedstawiam wyniki listopadowych meczy z udzia-
łem naszych piłkarzy.

Seniorzy:
 GKS TARNOVIA - Płomień Przyprostynia 5 : 0 
Artur Dorna, Sawicki Adrian, Grządzielewski Artur x 
2, Kubicki Mateusz
 Świt Piotrowo - GKS TARNOVIA 1 : 1 
Grządzielewski Artur
Juniorzy:
 Luboński FC Luboń - GKS TARNOVIA 3 : 3 
Tyklewicz Krzysztof, Sawicki Filip, Walter Michał
Trampkarze:
GKS TARNOVIA - Lech Poznań 0 : 15
Młodziki:
Lech Poznań - UKS Błyskawica 9 : 0
Orliki:
UKS Błyskawica - Sparta Szamotuły 0 : 3

Klasyfikacja strzelców po rundzie jesiennej:
Nazwisko i imię Gole Drużyna Nazwisko i imię Gole Drużyna
Derda Kornel 9 trampkarz Mikołajczak Adrian 2 trampkarz

Sawicki Adrian 6 senior Piętka Maciej 2 senior

Grządzielewski Artur 6 senior Sarnecki Łukasz 2 senior

Tomczyk Paweł 5 trampkarz Kubicki Mateusz 2 senior

Tyklewicz Krzysztof 5 junior Marek Weiss 1 orlik

Dorna Artur 5 senior Baranowski Kamil 1 orlik

Bartkowiak Mateusz 4 orlik Klijewski Wiktor 1 młodzik

Piaskowski Eryk 4 orlik Stasiak Tomek 1 młodzik

Kamil Matz 4 orlik Korczyński Kamil 1 młodzik

Mikołaj Bączyk 4 orlik Jaśkowiak Damian 1 młodzik

Jerzewski Szymon 4 młodzik Mikołajczak Michał 1 młodzik

Mikołajczak Michał 3 orlik Bartoszek Jakub 1 trampkarz

Kęsa Mateusz 3 junior Szurgot Damian 1 trampkarz

Walter Michał 3 junior Sawicki Filip 1 junior

Zasada Wiktor 3 senior Zakrzewski Piotr 1 senior

Krystian Magnus 2 orlik Połczyński Krzysztof 1 senior

Bendlewski Dominik 2 trampkarz Kruszczyński Marcin 1 senior

Krzyżan Kamil 2 trampkarz Anioła Mikołaj 1 senior

Do świąt wszystkie zespoły trenować będą bardziej rekreacyjnie, a od 
stycznia ruszają przygotowania do rundy rewanżowej – te wydarzenia 
przedstawimy już wkrótce. We wszystkich zespołach cały czas prowa-
dzony jest nabór, dodatkowo UKS Błyskawica ogłasza nabór do druży-
ny orlika (chłopcy i dziewczynki z rocznika 2001). Szczegółowe infor-
macje o naborze – Darek Piechota, tel. 782 978 549.                       ~DP

Koniec piłkarskiej rundy jesiennej sezonu 2009/2010
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W SKRÓCIE
KOSZYKÓWKA

Whali sportowej OSiR 
w Tarnowie Podgór-
nym został rozegrany 

pierwszy turniej minikoszykówki 
III Edycji „Pierwszego kroku do 
basketu”. Udział brało 6 drużyn ze 
szkół podstawowych reprezentują-
cych: Tarnowo Podgórne, Lusowo, 
Przeźmierowo, Stęszew, Między-
chód (SP nr 2) oraz Kaźmierz. Dru-
gi turniej „Pierwszego kroku…” 
odbędzie się już 19 grudnia w hali 
sportowej OSiR w Przeźmierowie.

KRĘGLARSTWO

W Kręgielni VECTOR 
w Tarnowie Podgórnym 
odbył się I turniej roz-

grywany w ramach Turnieju Miast 
2010. Udział wzięło 11 drużyn. 
Niekwestionowanym zwycięzcą 
turnieju została drużyna Ligi Vec-
tor II: Leszek Gandecki, Justyna 
Witkowiak, Stanisław Golczak, Ja-
cek Witczak i Przemysław Malach 
z łącznym wynikiem 2436 punktów 
(śr. 487 na zawodnika). Indywidu-
alnie wśród panów klasę pokazał 
Leszek Gandecki (Liga Vector II), 
który wygrał z wynikiem 543 punk-
ty (rekord Turnieju Miast). Drugi 
był lider Ligi Vector I Radek Cwoj-
dziński z wynikiem 522 punkty i to 
ci dwaj kręglarze byli absolutny-
mi bohaterami sobotniego turnieju. 
Wśród pań, które klasyfikację indy-
widualną zachowały, najlepsza była 
zawodniczka Ligi Vector II Justyna 
Witkowiak (500), która jako jedy-
na sięgnęła magicznej bariery 500 
kręgli.

~AG (źródło: www.ligavector.pl) 

29 listopada na hali spor-
towej OSiR w Tarno-
wie Podgórnym odby-

ły się II Mistrzostwa Polski JKA 
Kadetów, Juniorów i Seniorów 
oraz Puchar Polski JKA Dzieci. 
W zmaganiach wzięło udział 170 
zawodników z 19 klubów karate 
z całej Polski. Celem mistrzostw 
było wyłonienie kadry JKA Polska 
na Mistrzostwa Europy Juniorów 
i Seniorów JKA 2010 oraz na Mi-
strzostwa Europy Dzieci, Kadetów 
i Juniorów JKA 2010. Ekipa Prze-
źmierowskiego Klubu Karate SA-
MURAJ zdobyła 7 medali.

Wyniki:
-  kata indywidualne dziewcząt 8-10 

lat - Adriana Skuliniec II miejsce,

-  kata indywidualne dziewcząt 
11-12 lat - Kamila Bracikow-
ska I miejsce,

-  kata indywidualne dziewcząt 
13-15 lat - Justyna Gralak I 
miejsce,

-  kata indywidualne chłopców 
8-10 lat - Radosław Kawałek 
I miejsce,

-  kata drużynowe dziewcząt 
8-12 lat - PKK SAMURAJ I 
miejsce,

-  kata indywidualne dziewcząt 
9-11 lat - Kamila Bracikow-
ska - II miejsce,

-  kumite indywidualne dziew-
cząt 14-15 lat - Justyna Gralak 
I miejsce.

~Ania Gibała

Trzecią konkurencją VII Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne rozegraną 21 listopada  były kręgle. Udział w roz-
grywkach wzięły reprezentacje 10 sołectw. Zwycięstwo odniosła 

drużyna reprezentująca sołectwo Lusowo, drugą lokatę zajęło Tarnowo 
Podgórne, a trzecią Rumianek. Kolejną, czwartą konkurencją rozegraną 
28 listopada był tenis stołowy. Tym razem wystartowało osiem sołectw, 
pierwsze było Przeźmierowo, po nim uplasowało się sołectwo Rumia-
nek, trzecie miejsce zajęło Baranowo.

Klasyfikacja sołectw po czterech turniejach: 

  MIEJSCE     SOŁECTWO   
  SUMA PUNKTÓW PO 

  CZTERECH  TURNIEJACH
 1 RUMIANEK 80 
 2  WYSOGOTOWO 62 
3 LUSOWO 48 

4 
 TARNOWO PODGÓRNE 

PRZEŹMIEROWO   
47 
47

6  GÓRA 46,5 
7 BARANOWO 42 
8 LUSÓWKO 39,5 
9 SADY 38 
10 CERADZ KOŚCIELNY   23,5 
11 JANKOWICE 22,5 
12 KOKOSZCZYN 14 

~Ania Gibała

Zmagania sołectw

7 medali dla PKK SAMURAJ

10.01 g. 14.00  - strzelanie dla WOŚP;
24.01 g. 12.00  - strzelanie o tarczę św. Sebastiana
30.01 g. 20.00  - zabawa karnawałowa
06.02 g. 14.00  - strzelanie ostatkowe
06.03 g. 15.00  - strzelanie z okazji Dnia Kobiet
13.03 g. 15.00  - walne zebranie sprawozd. – wyborcze
03.05.g. 14.00  - strzelanie 3 – majowe

15.05 g. 14.00  - strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego
22.05 g. 18.30  - msza św. koronacyjna Króla
19.06 g. 14.00  - strzelanie o tytuł Króla Okręgu Szamotulskiego
26. – 29. 08  - wycieczka bracka 
11.09 g. 14.00  - strzelanie o tytuł Króla Żniwnego
09.10 g. 14.00  - strzelanie o Przechodni Puchar Prezesa ZKBS 
11.11 g.14.00  - V Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe
27.11 g.14.00  - strzelecki turniej Andrzejkowy

Na wszystkie strzelania i uroczystości zapraszamy wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy.     ~KBS

Terminarz imprez w 2010 r. 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
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Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Tarnowo Podgórne  

oraz Gminny Ośrodek Kultury SEZAM

zapraszają na pokaz sztucznych  

ogni, który już po raz dziesiąty  

odbędzie się 1 stycznia 2010:

Tarnowo Podgórne o godz.18  

w Parku 700-lecia

Przeźmierowo o godz. 19  

w Parku im. S. Kanikowskiego

Formacja taneczna OSiR 
JAST Tarnowo Pod-
górne wzięła udział 
w dwóch dużych impre-

zach tanecznych: XVI Otwartych 
Mistrzostwach Polski w Tańcu 
Dyskotekowym i Otwartych Mi-
strzostwach Województwa Dolno-
śląskiego „FREESTYLE 2009”. 
W dniach 14-15 listopada na Mi-
strzostwach Polski we wszystkich 
klasach i kategoriach rywalizacja 
na parkiecie wrocławskiej Hali 
Sportowej Uniwersytetu Przyrod-
niczego była niezwykle zacięta. 
W najstarszej cyklicznej impre-
zie freestyle’owej w kraju wzięło 
udział kilkuset najlepszych tance-
rzy i tancerek. W Mistrzostwach 
Polski podopieczni Beaty Dudek 
zdobyli 8 medali. 

W kategorii wiekowej 12-15 
lat, klasie solistki, stylu DD EDC 
– Alicja Sawala zajęła pierwsze, 
a w stylu HH EDC - drugie miej-
sce. A w duecie z Martą Misiak 
trzecie miejsce w stylu DD i HH. 
W klasie solistek, stylu HH EDC 
na czwartym miejscu znalazła się 
Marta Misiak, a na szóstym Zofia 

OSiR JAST w blasku medali

Machyna. Z kolei w klasie mini 
formacja, stylu DD OSiR JAST 
zajął pierwsze miejsce, w stylu 
HH czwarte miejsce. A w katego-
rii open, stylu produkcje - trzecie 
miejsce. Również trzecie miejsce 
w klasie solistki, stylu DD debiu-
ty zajęła Margarita Olejniczak. 
W kategorii powyżej 15 lat, klasie 
soliści, stylu HH debiuty pierw-
szy był Ronald Dudek. 

Równie dobrze dla formacji 
tanecznej OSiR JAST Tarnowo 

Podgórne zakończyły się Mistrzo-
stwa Województwa Dolnośląskie-
go, które odbyły się 10 listopada 
w Bogatyni. W Mistrzostwach 
wzięło udział 79 solistów, 22 du-
ety i 15 mini formacji z Klubów 
Tańca z Wrocławia, Kobierzyc, 
Jeleniej Góry, Złotoryi, Zielo-
nej Góry, Bogatyni no i oczywi-
ście z Tarnowa Podgórnego. Po 
tej imprezie do bogatej kolekcji 
medali tancerze dorzucili kolej-
nych 6. W kategorii wiekowej 
12-15 lat, klasie mini formacji, 
stylu DD tancerze OSiR’u JAST 
zajęli pierwsze miejsce, a w sty-
lu HH trzecie miejsce. Na szó-
stym miejscu, w klasie solistek, 
stylu DD uplasowała się Marta 
Misiak, a w klasie duet, stylu DD 
i HH razem z Alicją Sawalą zaję-
ły pierwsze miejsca. W tej samej 
klasie, stylu DD trzecie miejsce 
zajęły Pamela Piasecka z Klaudią 
Ernstmajer, piąte Anna Bukowska 
z Małgorzatą Stankiewicz oraz 
trzecie w stylu HH Klaudia Ernst-
majer z  Pamelą Piasecką.

~Ania Gibała

Formacja OSiR 
JAST

fot. archiwum

W październiku i listopadzie re-
prezentacje Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie osiągnęły kilka 
znaczących sukcesów. Reprezen-
tacja dziewcząt w piłce ręcznej 
po wygraniu eliminacji gminnych 
wygrała także półfinał powiatu. 
W grudniu czeka ją trudny występ 
na parkiecie w Buku w finale po-
wiatowym. 

Grupy dziewcząt i chłopców 
okazały się bezkonkurencyjne 
w Mistrzostwach Powiatu w bad-
mintonie. Kolejne występy już 
wkrótce. 

Z kolei w Mistrzostwach Po-
wiatu w pływaniu sztafetowym 
dziewczęta zajęły doskonałe, pre-
miowane awansem II miejsce, 
a chłopcy V. 

Podczas Mistrzostw Rejonu na 
basenie w Śremie dziewczęta wy-
walczyły IV miejsce. Wysokie 
wyniki w pływaniu cieszą tym 
bardziej, że nasza Gmina nie po-
siada basenu. 

Młodym sportowcom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukce-
sów!       ~JK

Sukcesy młodych sportowców
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DAM PRACĘ
Zatrudnię do pracy w agencji ubez-
pieczeniowej młodą, dynamicz-
ną i samodzielną osobę (może być 
studiująca). Praca w godzinach do 
10.00 do 18.00 w Tarnowie Podgór-
nym, na umowę zlecenie. Wyma-
gania: obsługa komputera w tym: 
znajomość pakietu Microsoft Offi-
ce, poczty i przeglądarki interneto-
wej. Mile widziane: doświadczenie 

w przedaży i obsłudze klienta, zna-
jomość branży ubezpieczeniowej, 
prawo jazdy kat. B. Aplikacje (CV 
wraz ze zdjęciem i listem motywa-
cyjnym) proszę wysyłać na adres 
e-mail: praca@kompleksoweubez-
pieczenia.pl

HOTEL 500 zatrudni recepcjoni-
stów/ki, kelnerów/ki oraz konser-
watora tzw. „złotą rączkę”, tel. 728 
864 568

SZUKAM PRACY
Rencista podejmie prace, tel. 0609 
350 047.

Szukam pracy biurowej lub dodat-
kowej na 1/2 etatu (Baranowo lub 
okolice), tel. 061 8142 936.

Pani szuka pracy, również posprząta 
mieszkanie, tel. 0724 455 864.

Kierowca, handlowiec, pasjonat 
sportu, student II roku Logistyki i 
Zarządzania, (zaocznie; sobota nie-
dziela) szuka pracy stałej, dodat-
kowej. Kontakt, tel. 889 362 211, 
e-mail: lukasz020787@wp.pl.

Kierowca TBC świadectwo, kwalifi-
kacje, Sanepid. Tel. 0697 767 900.

Sprzątanie mieszkań, mycie okien, 
tel. 887 675 330.

Pani Żanecie Jóźwiak 
oraz Jej rodzinie 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci 

Ojca 
składają pracownicy 
Gminnej Jednostki 

Oświatowej 
oraz Szkoły Podstawowej  
w Tarnowie Podgórnym

Koleżance 

Teresie Wojtkowiak 
wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 
śmierci Męża 

śp. Walerego 

składają Przyjaciele 
ze Stowarzyszenia 

„Pojednanie”

Państwu

Hannie i Piotrowi 
Kaczmarkom

najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu 

śmieci Ojca i Teścia

składają
Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska – Szkurat 

wraz z Radnymi 
i Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu 

Gminy

Panu
Grzegorzowi  

Hołodyńskiemu
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składają
Dyrekcja, nauczyciele 

oraz pracownicy Szkoły 
Podstawowej im. Arkadego 
Fiedlera w Przeźmierowie

Wszystkim, którzy tak licznie 
uczestniczyli  we Mszy Świętej  

i ceremonii pogrzebowej  naszego 
Ukochanego Męża i Taty

Śp. Walerego 
Wojtkowiaka

za modlitwę, komunię  
św., intencje mszalne, złożone 
kondolencje, wieńce i kwiaty, 

za pomoc, słowa otuchy  
i wsparcia w tak trudnych  

dla nas  chwilach  
serdeczne podziękowanie  

składa żona i córka z rodziną

Serwis AK Składa podziękowa-
nia wszystkim, którzy udzielili 

nam wsparcia w trudnych chwi-
lach wypadku w dniu 27.11.2009 
r. Firmom i MED-LUX, DARPEX, 
GLAMOUR, SĄSIADOM i BLI-
SKIM.

Serdecznie dziękujemy
Renata i Andrzej Kaczmarkowie

W imieniu GRUPY ARTY-
STYCZNEJ PRZY CECHU 

RZEMISŁ RÓZNYCH w Poznaniu, 
składam serdeczne podziękowa-
nie hurtowni odzieży ENIGMA w 
Przeźmierowie, ul. Lotnicza 51, za 
udostępnienie odzieży do pokazu 
Karnawał 2010.

Kierownik Grupy Artystycznej 
Lucyna Rygusińska

Wszystkim,którzy uczestniczyli 
w ceremonii

pogrzebowej naszej kochanej 
mamy, żony, babci

Śp. Łucji Kubalewskiej

Księdzu Proboszczowi,  
Rodzinie, sąsiadom, znajomym 

oraz delegacjom za złożone 
kwiaty, modlitwę, intencje 
mszalne i kondolencyjne 

serdecznie podziękowania 
składa syn  

Benon Kubalewski z rodziną.

Serdeczne dziękujemy Stra-
ży Gminnej za szybką inter-

wencję

Rajewscy z ul. 23 Października  
w Tarnowie Podgórnym

Dziękujemy
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FIRMA SPRZĄTAJĄCA
NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ

Z FIRMAMI Z OKOLIC
TARNOWA PODGÓRNEGO

0662 908 760

TIPSY
jeżeli chcesz mieć ładne

zadbane dłonie
ZADZWOŃ

0609 207 344, 0516 501 871

Karlik Spó∏ka Jawna zatrudni do nowego salonu
samochodowego w Baranowie na stanowisko:

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (61) 873 79 90
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 8.00 do 17.00

Sprzàtaczka
Wymagania:
- odpowiedzialnoÊç za powierzone obowiàzki
- wysoka kultura osobista
- umiej´tnoÊç pracy w zespole
- stanowisko przewidziane równie˝ dla osoby posiadajàcej orzeczenie
  o niepe∏nosprawnoÊci

Oferujemy:
- umow´ o prac´
- zatrudnienie w pe∏nym wymiarze czasu pracy
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Wszystkim naszym Klientom
˝yczymy zdrowych i spokojnych

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci

w Nowym Roku!

 
 

 
ul. 23 Października 59a  

Tarnowo Podgórne (obok marketu Dino) 
tel. 061 8146081 
Godziny otwarcia: 

Pn – Pt: 8.00 – 19.00 
  Sob:       8.00 – 14.00 

Najniższe ceny w okolicy 
Leki gotowe i receptura. Tańsze zamienniki. 

Insuliny i leki kardiologiczne po obniżonych cenach. 
Wiele Świątecznych promocji. 

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty. 

Zapraszamy !!! 

Tarnowo Podgórne
Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
061 670 77 49;  502 525 816

- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- strzy˝enie; farbowanie; modelowanie

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

Profesjonalnie i w przyst´pnej cenie
                   – sprawdê!!!

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo
Spokojnych

Âwiàt!

SCHODY DREWNIANE
DRZWI
INNE

PROJEKT, WYKONAWSTWO, MONTAŻ

USŁUGI STOLARSKIE

PRZEŹMIEROWO KOŚCIELNA 67, tel. 0501 337 552, 061 8142 423

www.warsztatstolarski.pl

WYPRZEDA˚
ceny hurtowe

ODZIE˚Y DZIECI¢CEJ

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 190
0501 560 113tel. 501 645 570, 61 8142 589

Poszukuję pokoju
z używalnością kuchni

na terenie gminy do kwoty 400 zł

NAUKA
JAZDY

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
66 44 99 032

Wykłady w Przeźmierowie lub w Poznaniu
Badania lekarskie i materiały do nauki w cenie.

Samochód z KLIMATYZACJĄ !!!

Odbieram kursantów z domu

Jazdy po trasach
egzaminacyjnych !
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

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

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

RESTAURACJA
Lunch Menu*

*Od poniedziałku do piàtku, od 12:00 – 16:00
specjalne menu w atrakcyjnych cenach!

(od 5 do 15 zł)

Niedziele w Glamour**
**Od 12:00 – 20:00, w ka˝dà niedziel´ wyjàtkowy 

zestaw menu za jedyne 30 zł!

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

0600 45 37 27

SALON URODY
MAGNOLIA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82a

Kosmetyka
Kosmetolog

Magdalena
Zeuschner

pełen
zakres usług

Fryzjerstwo
damsko-męskie
Dominika Bręk
farbowanie
baleage
modelowanie

Z A P R A S Z A M Y
pon-pt 12-19, sob 9-13 pon-pt 9-19, sob 9-14

kosmetyka 509-247-213              fryzjerstwo 501-337-318

L OÊrodek Szkolenia
Kierowców

zaprasza na

KURS KIEROWCÓW
na kat. B - 22.XII.2009

Formu∏ka

Zapraszamy

Przeêmierowo - Dom Kultury
ul. Ogrodowa, godz. 17.00
Tarnowo Podg. - Szko∏a Podstawowa
godz. 18.00

Informacje i zapisy codziennie:
tel. 0512 306 062

Garaż do wynajęcia 
na magazyn, ciche  
rzemiosło - 110m2 

Wysogotowo, 61 8162 037

PKO_MaxPoz_ROD_A4_poziom_OUT.indd   1 11/20/09   10:44 AM
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

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

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

RESTAURACJA
SYLWESTER
All inclusive

open bar
profesjonalny pokaz

sztucznych ogni
i masa atrakcji

Agnieszka
Puk

Fryzjerstwo
damsko-męskie

kom. 0502 84 86 40
dojazd do klienta

TIPSY

Baranowo, ul. Wypoczynkowa 17
tel. 61 814 20 18, fax 61 652 71 95

kom. 0604 99 77 48, biuro@memo.info.pl
www.memo.info.pl

Agencja PZU
Mieczys∏aw Paczkowski

ul. Wspólna 5
tel. 061 814 13 80
tel. 0661 590 360

AGENCJA
W BARANOWIE

DOJAZD DO KLIENTA NA TELEFON

Aktualnym
i przysz∏ym klientom

rodzinnych Âwiàt
i dobrego Roku 2010

ul. Rokietnicka 4, Tarnowo Podgórne,
tel. 061 8147 153, 509 60 13 13

ul. Owocowa 1a, Tarnowo Podgórne,
tel. 508 232 939

WSZYSTKIM
CZYTELNIKOM
I KLIENTOM,

WESO¸YCH ÂWIÑT

˚YCZY
STUDIO KOSMETYKI NATURALNEJ

DAGMARA ST¢PIE¡

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

ul. Biała 2, Baranowo
600 35 69 23, 692 47 29 95
www.pomaranczarnia.info

Imprezy rodzinne i �rmowe
BAL SYLWESTROWY!
Imprezy rodzinne i �rmowe
BAL SYLWESTROWY!

POMARAŃCZARNIA

AMELGOR
MOSKITIERY • ROLE T Y •  Ż ALUZ JE 

Montaż i serwis:
- Rolet zewnętrznych
- Stolarki aluminiowej
- Rolet wewnętrznych
- Markiz i moskitier
- Naprawa i regulacja okien 
   i rolet
- Przeróbka rolet z ręcznych 
  na elektr.
- Wymiana szyb

tel. 601 672 140, 606 782 143
amelgor@vp.pl

Salon urody  Sensuelle
•  Endermologia - likwidacja celulitu, modelowanie sylwetki

•  Thermolift - likwidacja tkanki tłuszczowej
• Leczenie trądziku  •  Thermowhitelift - rozjaśnianie cieni pod oczami

•  Mezoterapia  •  Mikrodermabrazja
Sprawdzone i opatentowane technologie

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 20, tel. 601 184 249
www.sensuelle-salon.pl

nowo
otwar

ty

 ANTYKI
MEBLE STYLOWE
BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928
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62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 0 601 822 228    TEL/FAX  061 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

DOM 270m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

OFERTY SPRZEDAŻY:

DZIAŁKA USŁUGOWA 
1049 m2 – LUSOWO

DOM 210 m2, POM. GOSP.-MAGAZ.
250 m2 – LUSOWO

DZIAŁKI BUDOWLANE – RADZYNY
DZIAŁKA USŁUGOWO-BUDOWLANA

3919 m2 – LUSÓWKO
DZIAŁKA INWESTYCYJNA 1,73 HA

– BATOROWO

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

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: ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

tel. 0605 320 413

Organizuje wszelkie 
imprezy okolicznościowe
w nowej sali oraz catering 
na uroczystości rodzinne.

krzysztofmizera-mrow@wp.pl
Zapraszamy na BAL

SYLWESTROWY
31.12, godz. 20.00

Cena 300 zł za parę
Tarnowo Podgórne

• Stylizacja, piel´gnacja i koloryzacja w∏osów
• Przed∏u˝anie i zag´szczanie w∏osów
• Zabiegi przygotowujàce do Êlubu
• Zabiegi dla m∏odych mam
• Makija˝ permanentny - long time liner
• Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s
• Zabiegi modelujàce sylwetk´ - techni-spa
•  Zabiegi na cia∏o „goràca czekolada”

„pachnàce pamaraƒcze”, goràce kamienie
• Mikrodermabrazja, Mezoterapia
• Ultradêwi´ki, Peeling Kawitacyjny
• Fale radiowe – frequency
• Face lifting - bezoperacyjny lifting twarzy
• Kwasy owocowe, kwas migda∏owy
• Opalanie natryskowe
• Tipsy (allesandro)

Salon Urody Hair & Body Spa
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114, tel. 61 652 38 56

Poznań CH PESTKA tel. 61 8 203 300, kom. 501 357 755
tel. 61 659 00 88, kom. 0506 172 078

Poznań Galeria Malta, tel. 0511 505 503

ZNI˚KI STUDENCKIE!

SYLWESTROWA PROMOCJA! MAKIJA˚ PERMANENTNY - 50%
TRWA¸E PRZED¸U˚ENIE I ZAG¢SZCZANIE RZ¢S 400 z∏  250 z∏!

Us∏ugi
ogólno - kompleksowe
Szybko, tanio, czysto!

tel. 793 353 306

Usługi Remontowo - Wykończeniowe
Kompleksowo-Solidnie-Tanio

Rem - Pio

tel. 664-172-644

 OSK "DRIVE"
Aldona Derak

Kurs nauki jazdy "B", raty do 12 m-cy,
doszkalanie - 35 zł/1h

informacje: 505 139 775

C.O • WOD-KAN • KOMINKI
GAZ • WENTYLACJA

SERWIS 24 H
tel. 691-247-851, 667-563-596

FIRMA INSTALATORSKA

TIPSY ALESSANDRO

tel. 504 818 811

PROFESJONALNIE I TANIO
Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU

DO KLIENTA
ELASTYCZNE GODZINY PRACY

DO KOŃCA ROKU 30% ZNIŻKI

BRYKIET Heiz Profi, Union, Rekord  
kal<19,5GJ

kom. 602 111 935
Mrowino, ul. Poznańska 28 (Przy Remizie)

Heiz Profi.Brykiet węgla brunatnego jest alternatywą do węgla kamiennego 
lub drewna. Już przeszło 150-cio letnia historia opalania tym paliwem 
w przydomowych piecach lub salonowych kominkach świadczy o jego 
jakości. Zastosowanie brykietu na bazie wysoko sprasowanego węgla 
brunatnego owocuje czystością w domowych składnicach (nie “pyli się”, 
nie kurzy), jest paliwem, które w łatwy sposób można transportować oraz 
składować. Długi czas spalania zapewnia w niemal liniowe oddawanie energii 
cieplnej co przemawia za zastosowaniem powyższego brykietu w domowych 
piecach CO. Spalanie charakteryzuje się ładnym płomieniem, który w sposób 
estetyczny i elegancki podkreśli walory domowych kominków.
Produkt nie charakteryzuje się żadnym nieprzyjemnym zapachem  i pozostaje 
obojętny dla organizmu podczas właściwego spalania (spalanie w piecu 
węglowym lub kominku – także opalanych dotychczas drewnem).
Dużym atutem tego paliwa jest minimalny odpad (popiół) na poziomie 
ok.<3,5%, oraz zdolność do neutralizacji  tłustych osadów kominowych. 
Każdy zdaje sobie sprawę z utrudnień jakie niesie ze sobą opalanie węglem 
kamiennym – utrudniony transport, uciążliwości z uwagi na jego strukturę – 
duża ilość pyłów, właściwości mocno brudzące.
Brykiet węgla brunatnego odznacza się tutaj wysokim współczynnikiem 
czystości. Skoro zachodni “esteci” już skorzystali to może warto jednak 
spróbować...

UWAGA! – SPRZEDAŻ TYLKO W WORKACH 25KG.
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0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

FOTOGRAF
Fotogra�a ślubna
Sesje plenerowe
Reportaże z uroczystości
605 188 010
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

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

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

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

MEDI SPA
MEDYCYNA ESTETYCZNA

DERMATOLOGIA
DIETETYK

REHABILITACJA

PRYWATNY
GABINET
OKULISTYCZNY
DIAGNOSTYKA I LECZENIE

CHORÓB OCZU
dr n.med. Ma∏gorzata Tomczak

specjalista chorób oczu

Tarnowo Podgórne
ul. Sportowa 1

godziny. przyj´ç
w Êrody 15.00 - 17.00

rejestracja telefoniczna
w poniedzia∏ki 17.00 - 20.00

tel. 0604 46 10 24

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

- lamy, ptaki, kucyki
0506 777 719
0602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
0602 385 955
0605 889 818

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

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

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

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

CENY KONKURENCYJNE

GABINET
STOMATOLOGICZNY

Pełna opieka stomatologiczna
dla dzieci i dorosłych

Zabiegi bezbólowe!

Pon.-Pt 10.00-18.00
Soboty na życzenie pacjenta

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114
(przy Banku WBK, wejście do Lafayette)

CENY KONKURENCYJNE

RABAT NA PROTEZY

tel. REJESTRACJA: 61 652 50 56
              726 195 000

Szczegółowe informacje na stronie www.pelargonka.pl lub tel. 0661 488 477

Akademia Twórczego Rozwoju 

„Pelargonka”

 w wieku 1,5 - 3 lata do wspólnej zabawy w Mini Przedszkolu (pn i śr godz. 10.00-11.30),
 w wieku 4-6 lat do Akademii Małego Twórcy (wt godz. 17.00-18.15).

Zajęcia odbywają się w salce w Domu Para� alnym Para� i p.w. św. Józefa w Baranowie (ul. Spokojna 63).

zaprasza Dzieci

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU DO KLIENTA

MAKIJAŻ
Wizażystka pracująca

na wysokiej klasy kosmetykach poleca:

• makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny
• nauka makijażu
• konsultacje z zakresu pielęgnacji

MARTA 691 888 787

tel. 600 994 354
Serdecznie zapraszam!

Fryzjerstwo
w domu u Klientki
• Profesjonalna stylizacja
• Wysokiej jakości kosmetyki
• Przyjazne ceny
• Miła obsługa

Sprzedam
działkę budowlaną

- Kokoszczyn,
gm. Tarnowo Podgórne

Aktualne
warunki zabudowy

tel. 609 752 509
CORNER

Odzież Damska i Młodzieżowa
SZEROKI ASORTYMENT SUKNI

Tarnowo Podgórne, róg ulicy 23 Października a Szkolnej
Pn-Pt  9.00- 17.00,Sb 9.00-13.00
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 061 814 25 13

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE
Zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy!
Naprawa notebooków i komputerów

stacjonarnych.

FACHOWY SERWIS
24H SIEDEM DNI W TYGODNIU

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

GOSPODARSTWO
RYBACKIE - SIEROSŁAW

SPRZEDAŻ KARPIA
10 zł/kg

tel. 0501 335 273

UK¸ADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

880 583 221

W¸ASNY MATERIA¸
PROJEKT - GWARANCJA

Passione
ODZIEŻ DAMSKA
TOREBKI, PASKI, 
BIŻUTERIA

UL.SZKOLNA 1C
TARNOWO PODGÓRNE
PN - PT 10.00 - 16.00
SOB       10.00 - 13.00

V.I.P.
ODZIEŻ DAMSKA, DZIECIĘCA
BIELIZNA, TOREBKI, PASKI,
BIŻUTERIA
UL. POCZTOWA 4
ROKIETNICA
CZYNNE:  PN - PT 10.00 - 17.30
                   SOB       10.00 - 13.00

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

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

SZAFY SUWANE
Sady, ul. Lusowska 2, tel. 0 693 313 435

droga Sady-Lusowo

Geodezyjna
inwentaryzacja

powykonawcza przyłącza
kanalizacyjnego

tel. 661 374 516

BLACHARSTWO 
SAMOCHODOWE

BARANOWO UL.BIA A 16
663-681-161

CZYSZCZENIE
DYWANÓW, WYK¸ADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ

KÄRCHER      0639 116 803

SZUKASZ POMYSŁU
NA ŚWIĄTECZNY
PREZENT?

APTEKA TARNOWSKA
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82B
PN-PT 8-20, SOB 8-16
tel. 61 816 45 77

POLECA NAJLEPSZE KOSMETYKI RENOMOWANYCH FIRM
I WIELE INNYCH ATRAKCYJNYCH ARTYKUŁÓW

PONADTO OFERUJEMY LEKI ZA 1 ZŁ I 1 GR W TYM PASKI I INSULINY

LEKI ORYGINALNE I TAŃSZE ZAMIENNIKI

WIELE CIEKAWYCH ŚWIĄTECZNYCH PROMOCJI
NAGRODY ZA PUNKTY

ZRÓB ZDROWĄ
NIESPODZIANKĘ Przeźmierowo, ul. Rynkowa 107 

(na przeciwko Chaty Polskiej)
pn. - pt. 9 do 20, sob. 9 do 18

tel. 602 227 288

AUTO BŁYSK

MYjniA ręcznA

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

cena 3800 brutto/m2

0509-194-154

CHCESZ
SCHUDNÑå?

POMO˚EMY TOBIE!!!
DOBIERZEMY DIET¢ DLA CIEBIE
KONSULTACJE ˚YWIENIOWE

rejestracja: 0506 09 26 27
Przychodnia, ul. Mickiewicza, Poznaƒ

ANGIELSKI
KOREPETYCJE

Gmina Tarnowo Podgórne
tel. 0664 083 393
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

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

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

SPA
Prezenty

gwiazdkowe
dla pracowników

i najbliższych

061 814 27 12 

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

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 120, tel. 061 816 10 12, tel./fax 061 816 13 84; www.sek.pl

PODŁOGI:
• DESKA BARLINECKA
• PANELE LAMINOWANE
• LITE DREWNO
• KOREK

DRZWI:
• PORTA
• DRE
• POL-SKONE
• LUTOSTAŃSKI
• GERDA
• KMT

7% VAT
na drzwi

z montażem

powierzchni
wystawienniczej350 m2 

POLECAMY DESKI TARASOWE - KONGLOMERAT

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

Wykonuj´
SCHODY ˚ELBETOWE

z w∏asnym materia∏em
tel. 506 066 339

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 0603 869 195
Grzegorz Halontka

Jankowice, ul. Wiśniowa 3

SPRZEDAŻ
POZ-BRUKU

PRZEŹMIEROWO

Najniższe ceny!

tel. 0 792 689 379

KAMIENIARSTWO 
nagrobki granitowe

od 1.600 z∏        

ALTAMURA
ul. Wspólna 55, Baranowo

61 814 1939, 0504 199 811

US¸UGI POGRZEBOWE

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

NOWY
SK¸AD OPA¸U
SPRZEDA˚ W¢GLA

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 0602 573 144
      0507 013 325

*transport gratis
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
061 814 24 93

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

LUSOWO, ul. Poznaƒska 50
0606 988 783, 0697 830 647

www.lusowo.republika.pl
kolbo1@wp.pl

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

Inwestycje wod-kan-gaz-co., gaz
Nowe technologie, Naprawy

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593
Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

Baranowo, ul. Poznaƒska 22b
(obok BUDMAR-u)

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (061) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

Np. warsztaty naprawcze, lakiernie i ogrody, 
       cienkie dla spawaczy

Giełda Samochodowa
kiermasz części stoisko  S289

- wejście od strony lasu
tel. 0602 494 704

sautop@wp.pl

• Nowe wzory firmowych
  rękawic ocieplanych
  kożuszkiem i polarem
• Wersja luksusowa - wzmacniana
  najwyższej jakości skórą z jelenia

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
TRANSPORT GRATIS

61 662 36 96
61 814 12 89

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 816 14 31
tel. 0696 427 436

www.wibet-bruk.com
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

UBEZPIECZENIA
OC AC

mieszkania biznes turystyczne

ul. Poznaƒska 82, Tarnowo Podgórne
0601 37 99 88

www.kompleksoweubezpieczenia.pl
Dojazd do klienta

ZNJ
TEL. 602 663 955, 602 606 057
E-MAIL ZNJ.POZNAN@GMAIL.COM

JE˚ELI PLANUJÑ PA¡STWO KUPIå,
SPRZEDAå, WYNAJÑå LUB WYCENIå
NIERUCHOMOÂå S¸U˚YMY POMOCÑ

I PE¸NÑ OPIEKÑ

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

„KACZUSZKA”
„NIECH MAGICZNA NOC
WIGILIJNEGO WIECZORU

PRZYNIESIE SPOKÓJ I RADOÂå,
A NOWY ROK

OBDARUJE POMYÂLNOÂCIÑ
I SZCZ¢ÂCIEM...”

NAJPI¢KNIEJSZYCH ÂWIÑT
BO˚EGO NARODZENIA
WSZYSTKIM DZIECIOM,

RODZICOM
ORAZ PRZYJACIO¸OM

PRZEDSZKOLA
˚YCZÑ

W¸AÂCICIEL, DYREKTOR
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
PRZEDSZKOLA  ,,KACZUSZKI”

W PRZEèMIEROWIE

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE NABÓR DZIECI NA PRZYSZŁY ROK 
ROZPOCZYNAMY JUŻ W STYCZNIU 2010

ZAPRASZAMY

tel. 0692 483 494    ul. Południowa 84, Przeźmierowo

Mieszkanie 
do wynajęcia, 50m2

Wysogotowo, 61 8162 037
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WINA ÂWIATA
I SPECJA¸Y
oferujemy wina
z ca∏ego Êwiata

WWW.KIAORA.COM.PL
PN-PT 12.00 - 19.00, SOB 12.00 - 17.00

AUTO–MYJNIA–R¢CZNA
AUTO–MYJNIA–R¢CZNA

PRANIE TAPICERKI

POLEROWANIE LAKIERUPRANIE TAPICERKI

POLEROWANIE LAKIERU
pn-pt 8-20, sob. 8-16

mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà!
mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà!

tel. 0 669 834 436

TIPSY, FRYZJERSOLARIUMSOLARIUM
LAMPY PODWÓJNIEBRÑZUJÑCE DIABLORÓWNOMIERNA

PIGMENTACJA
SOLARIUM - karnety 80z∏/100min.W GRUDNIU PROMOCJE!!! tel. 792 450 486

Wszystkim naszym obecnym i przysz∏ym klientom, 
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia

zdrowych i spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia 
i Szcz´Êliwego Nowego Roku

          WłaÊciciele stacji BP
       i Partnerzy

Z okazji pierwszej rocznicy działalności, serdecznie dziękujemy mieszkańcom
Tarnowa Podgórnego i okolic, za korzystanie z naszych usług.

Gorąco zapraszamy na rocznicowe promocje już w styczniu 2010!

Partnerska Stacja Paliw BP - ul. Rokietnicka 23, Tarnowo Podgórne, tel. 61 8146 431, fax 61 8147 388
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, soboty 8.00 - 13.00

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

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

tel. 061 814 63 61, 061 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Spokojnych Âwiàt
i pomyÊlnoÊci

w Nowym Roku

CZYSZCZENIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, OBIĆ TAPICERSKICH
(TAKŻE SKÓRZANYCH) FIRMY, MIESZKANIA

tel. 601 702 684, 061 814 60 13

LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko,. ul. Jankowicka 7a

061 814 74 19, 0 508 229 552

– sieci i przyłączy gazowych, wod. kan. c.o.
– projekty instalacji
– kontrole, przeglądy i próby szczelności 
   instalacji gazowych

Nadzór, projektowanie,
wykonawstwo:

M-BAU   Maciej Hauk

Roboty ziemne
koparko - ładowarką

Okna, drzwi,
rolety, bramy

ul. Łąkowa 4, 62-090 Rokietnica, tel./fax (061) 814 53 72, kom. 0606 44 77 86
e-mail: m.m.hauk@neostrada.pl

Maciej Hauk

M-BAU

• us∏ugi dêwigami do 40 ton
• wynajem koparek 
  i koparko-∏adowarek
• roboty ziemne
• instalacje zewn´trzne
  wodno -kanalizacyjne

ul. Szkolna 23
62-081 Chyby k/Poznania
tel./fax 061 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

Zakres usług �rmy:
• Świadectwa energetyczne
  budynków, lokali 
  PROMOCJA CENOWA !!!
• Pomiary, odbiory
  instalacji elektrycznych,
• Pomiary, badania natężenia
  oświetlenia - ogólnego,
  stanowiskowego, awaryjnego,
• Montaż, naprawa
  instalacji elektrycznych.

ENERGO WINSTAL
mgr inż. Michał Wieland

Chludowo, ul. Za Parkiem 10
tel. 502 460 544

www.energo-winstal.pl
e-mail: info@energo-winstal.pl

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

Wszystkim Rodzicom, wychowankom oraz 
przyjaciołom „Przedzszkola pod Muchomor-
kiem” życzymy pięknych Świąt Bożego Na-
rodzenia wypełnionych radością i Nowego 
Roku spełniającego wszelkie marzenia, peł-
nego wiary, szczęścia i powodzenia.

„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”
Rok za∏. 1988

Przeźmierowo, ul. Dolina 29, tel. 61 814 25 96

www.pppm.pl
www.poa.com.pl

ZAPRASZAMY
GORĄCO!

Ogłaszamy zapisy na nowy rok 

szkolny 2009/2010

tel. 501 578 608

ZAPRASZAMY

SPRZEDAM DZIAŁKI
Ceradz Dolny

907m2, dojazd ASFALT
(MEDIA), bezpośrednio

0721 766 280

CZYSZCZENIE AUT 

KOMPLEKSOWE

- TAPICERKI
- DYWANÓW                                    
- WYKŁADZIN
- OBIĆ  I DUŻO WIĘCEJ!!!

ORAZ :

Przeźmierowo    DOJAZD GRATIS !!!  tel. 0661 883 950
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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

tel. 061 816 11 79
tel. 0 509 652 981
      0 509 174 773

● imprezy firmowe 
  (lunche, konferencje, szkolenia)
● niedzielne obiady 
  z niespodzianką
● imprezy okolicznościowe
  (wesela, chrzciny, komunie, 
   jubileusze, stypy)Gwarantujemy:

● wyśmienitą kuchnię
● profesjonalną i miłą obsługę
● niezapomniane wrażenia

Zapraszamy na:

Êwierk srebrny, zwyk∏y, jod∏a, jemio∏a
sprzeda˝ w dniach 11.12 - 23.12

godz. 9.00 - 20.00

Przeêmierowo, ul. Lotnicza 74 (róg Lotniczej, Wysogotowskiej)

• mo˝liwoÊç dowozu •

ZAPRASZAMY!

CENY KONKURENCYJNE

WESO¸YCH ÂWIÑT!!!

❄ Choinki ❄❄ Choinki ❄

Dostarczamy Wam 
choinki już od
kilkunastu lat!

Autoryzowany Punkt Sprzedaży CYFROWEGO POLSATU:

GAMA P.H.U. 62-081 Przeźmierowo

ul.Rynkowa 122 tel. 061 814 20 38, 814 13 09

GODZINY OTWARCIA: 8.30-18.00, sob. 9.00-14.00

SÓL 
DROGOWA 

ZimOWe 
utRZymAnie 

teRenu
0604 613 789

MIKO¸AJ 
DO WYNAJ¢CIA!

661 735 053



Jedyna prawdziwa, Twoja!
Wewnątrz jest płyta CD. 

Lew Tarnuś zaprasza wszystkie dzieci 
na 12 zaczarowanych bajek o lwach. 

              www.poziom-wyzej.pl
To druga strona Gminy. Strona, która powstała z myślą o mieszkańcach. 

Więcej informacji, więcej zdjęć. Szerszy punkt widzenia i szersze możliwości.  
Znasz fakty, których nie znają inni? Byłeś świadkiem zdarzenia?  

Chcesz podzielić się informacją, wiedzą, własnym punktem widzenia?  
Niech świat się dowie! To strona, z którą możesz mieć więcej wspólnego, niż myślisz. Zapraszamy.

Zamelduj się !
40% podatków, które płacisz,  

wraca do Gminy zameldowania na stałe
Fortuna na czterech kołach się toczy
Może to Tobie dopisze szczęście ?!

Pomyśl - wystarczy wrzucić kupon i czekać. Pula nagród 
45 500zł.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród tych 
zameldowanych na stałe, pełnoletnich mieszkańców  
Gminy Tarnowo Podgórne, którzy zagrają.  
Pokaż, że jesteś aktywny. Zagraj! 

mały finał - jest dla tych, którzy uzyskali meldunek na stałe 
w okresie 1.09.2009 do 30.12.2009, do godz. 15.00. i wrzucą 
kupon do urny do 31.12.2009, do godz. 12:00. Nagrody: 
telewizor Samsung, kamera JVC, laptop Samsung. Urna A

WIELKI FINAŁ - jest dla zameldowanych na stałe mieszkańców 
naszej Gminy według stanu ewidencji ludności na  dzień 
14.05.2010, bez względu na moment w którym zameldowanie 
nastąpiło i wrzucą kupon do urny do 14.05.2010, do godz. 
15:30. Nagroda: Peugeot 107. Urna B

Nie przegap szansy na wygraną ! 

ZAMELDOWANI – UPRZYWILEJOWANI

Instrukcja 
1.  Przyjdź do Wydziału Spraw Obywatelskich  

w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 96 w Tarno-
wie Podgórnym  (jeżeli nie jesteś zameldowany, 
zamelduj się).

2. Kup naklejkę za złotówkę.

3. Odbierz kupon.

4. Podziel kupon na 2 części wzdłuż perforacji. 

5. Jedną część kuponu zachowaj, drugą wypełnij.

6. Wrzuć wypełnioną część kuponu do urny. 

7.  Uzbrojony w cierpliwość, czekaj. Może to Tobie 
dopisze  szczęście?! (uczestnik małego finału 
stanie się – automatycznie – uczestnikiem 
WIELKIEGO FINAŁU). 


