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Z ostatniej chwili:
Mamy już 40.000 złotych... 
liczenie trwa!
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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
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!

Za oknem biało, a nam w duszy gra! Nowy Rok powitaliśmy  
na niezapomnianym Koncercie Noworocznym z udziałem 
Grażyny Brodzińskiej. A potem zagraliśmy podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo niesprzyjającej 
aury nie szczędziliśmy datków do puszek wolontariuszy, na 
licytacjach i loterii. Dziękujemy wszystkim za liczny udział  
i wsparcie!

~ Agnieszka Rzeźnik 
redaktor naczelna

Oddaj krew!

Pierwsza w tym roku akcja honorowego oddawania krwi odbędzie 
się w sobotę, 13 lutego, w godz. 8.00-16.00 w sali GKSu przy  
ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy!

Zaśnieżone ulice, chodniki. 
Białe zaspy, które niejed-
nokrotnie nie dają szans na 

swobodny przejazd samochodem. 
Tak od kilkunastu dni wyglada 
nie tylko nasza Gmina. Metero-
lodzy prognozują, że biała zima 
ma potrwać przynajmniej do koń-
ca stycznia. Obecnie nasza Straż 
Gminna dziennie otrzymuje nawet 
do 25 interwencji związanych z za-
śnieżonymi ulicami i drogami.  

Dlatego przypominamy, że wła-
ściciel nieruchomości ma obowią-
zek usuwania śniegu i lodu z chod-
nika, który położony jest wzdłuż 
jego nieruchomości. Musi odśnieżyć 
i zlikwidować lód również z bramy 
i podwórza swojej posesji, a także 
usunąć sople i zwały śniegu z da-
chu budynku i zabudowań gospo-
darczych znajdujących się na jego 

terenie. Natomiast odgarnięty śnieg 
musi składować w miejscu, w któ-
rym nie powoduje to zakłóceń w ru-
chu pieszych i samochodów. 

Straż Gminna na bieżaco sta-
ra się reagować na każdy sygnał 
związany z zasypanymi śniegiem 
ulicami i chodnikami. Najczęściej 
kończy się na upomnieniu, ale pa-
miętajmy, że strażnicy mogą tak-
że wystawić za to mandat w wy-
sokości do 100 złotych. 

Pamiętajmy również o prawi-
dłowym parkowaniu samochodów 
tak, by zostawić odpowiednio 
dużo miejsca dla przejeżdżają-
cych pługów śnieżnych. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać 
Straży Gminnej wszelkie inter-
wencje związane z nieodśnieżo-
nymi drogami ulicami. 

 ~ARz

Zasypało...
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wywiad z wójtem

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

Mieszkańcy mnie mobilizują
- Za nami 2009 rok. Rok, uzna-

ny przez wielu  rokiem kryzysu. 
Kto - Pana zdaniem - najbardziej 
odczuł go w Gminie?

Rzeczywiście był to rok, w którym 
gospodarka na całym świecie zwol-
niła swoje tempo. Mimo że w Pol-
sce odczuliśmy to w najmniejszym 
stopniu, to jednak pewne bran-
że zostały boleśnie dotknięte jego 
skutkami. W naszej Gminie, sły-
nącej z przedsiębiorczości (ponad 
3.600 podmiotów gospodarczych), 
również można dostrzec negatywne 
efekty tego zjawiska. Najtrudniejsze 
chwile przeżywa meblarstwo, bu-
downictwo i transport. 

W marcu gościł w naszej Gminie 
prof. Leszek Balcerowicz. Na spo-
tkaniu z przedsiębiorcami przekazał 
wtedy wskazówki, jak rozpoznawać 
pierwsze symptomy kryzysu i jak na 
nie reagować. Otrzymałem wiele 
sygnałów od uczestników, że moż-
liwość posłuchania profesora była 
dla nich niezwykle cenna i ważna. 

Mam nadzieję, że w tym roku nie 
będziemy świadkami dalszego spo-
wolnienia gospodarczego, a zdo-
byte doświadczenia wzmocnią nas 
wszystkich i w przyszłości będziemy 
skuteczniejsi i efektywniejsi.

- Zapowiadał Pan ambitny 
budżet. Zadania z zeszłego roku 
miały być przesunięte na rok bie-
żący. Czy wstarczy na to wszyst-
ko pieniędzy?

Tegoroczny plan finansowy jest 
bardzo odważny. Przy jego tworze-
niu opieraliśmy się na optymistycz-
nych przesłankach gospodarczych. 
Zdaję sobie sprawę, że wymagam 
pełnej mobilizacji ze strony wszyst-
kich podmiotów odpowiedzialnych 
za realizacje poszczególnych zadań. 
Chciałbym jednak, aby zrealizować 
możliwie największy zakres zamie-
rzonych zadań. 

Zgodnie z zapisami Planu Roz-
woju Lokalnego priorytetem nadal 
pozostają drogi - budujemy i re-
montujemy kolejne ulice, powstaną 
chodniki i ścieżki pieszo – rowero-
we. Ale nie tylko. Chcąc zapewnić 
najmłodszym mieszkańcom Gminy 
bardziej komfortowe warunki do 
nauki rozbudowujemy szkoły i bu-
dujemy przedszkola. Natomiast 
w ramach podnoszenia atrakcyj-
ności turystycznej naszej Gminy 
nowoczesny wygląd uzyska plaża 
w Lusowie – wierzę, że docenią to 
wypoczywający w tym roku nad Je-
ziorem Lusowskim. 

W tym roku zakończymy także 
projekty, których realizacja roz-
łożona była na kilka lat. Najważ-
niejszym jest zakończenie budowy 
kanalizacji w Baranowie, Chy-
bach, Przeźmierowie i Wysogoto-
wie. Mam nadzieję, że końcowy 
efekt zadowoli również tych, któ-
rzy odczuwali największe uciążli-
wości związane z prowadzonymi 
pracami. 

Wiem, że jest to budżet ambitny, 
ale wierzę, że możliwy do zrealizo-
wania. Wnikliwie przeanalizowa-
liśmy wszystkie pozycje po stronie 
wydatków, zwłaszcza te związane 
z kosztami utrzymania, np. admi-
nistracji. Zminimalizowaliśmy je 
znacznie i w ten sposób wygospo-
darowaliśmy kwotę około 60 mln zł, 
którą przeznaczymy na inwestycje 
i remonty. Ten budżet podobnie jak 
w ubiegłym roku również będzie 
wsparty kredytem.

- To ostatni rok tej kadencji. 
Czy Pana zdaniem mieszkańcy 
mają powody do zadowolenia, 
po trzech latach zasiadania przez 
Pana na fotelu wójta?  

Jestem świadomy, że każde moje 
działanie na stanowisku Wójta jest 
poddawane nieustannej ocenie, 
a oceniają mnie mieszkańcy Gmi-
ny. Wiem, że mam 4-letni kontrakt, 
który w tym roku się kończy. Moje 
zaangażowanie w ostatnim roku ka-
dencji nie będzie się specjalnie wy-
różniać. Od początku  każdego dnia 
staram się wzmacniać silną pozycję 
naszej Gminy.  

Dużą wagę przywiązuję do oceny 
podejmowanych przeze mnie dzia-
łań. Staram się rozmawiać i kon-
sultować z mieszkańcami i grupa-
mi społecznymi swoje decyzje, by 
w jak najlepszym stopniu spełnić 
ich potrzeby i oczekiwania. Cieszą 
mnie ubiegłoroczne wyniki badań 
opinii publicznej (blisko 90 procent 
mieszkańców wyraziło wtedy zado-
wolenie z zamieszkania w Gminie 
Tarnowo Podgórne – przyp. red.). 
Ale są one też bardzo mobilizujące.

Rozmawiała A.Rzeźnik
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono nasadzenia drzew przy zbiorniku

Wykonano nasadzenia drzew przy Os. Rubi-
nowym

Otwarto oferty  na zagospodarowanie terenu 
zieleni wraz z placem zabaw na Os. Rubino-
wym

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej usunięcia kolizji gazowej w związku 
z budową ul. Lipowej

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

Ceradz Kościelny

 Zlecono budowę oświetlenia ul. Piaskowej

 Przekazano plac budowy wykonawcy na re-
mont chodników i parkingu w centrum wsi

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

Batorowo

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogo-
towo (przez Baranowo)

Chyby

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanaliza-
cji deszczowej i nawierzchni ulic: Ogrodowa, 
Piaskowa i Kwiatowa

 Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację 
projektową budowy ul. Jesionowej i Jodło-
wej

 Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację 
projektową budowy parkingu przy ul. Szkol-
nej

Góra 

 Zakończono budowę chodnika i poszerzenia 
ul. Poznańskiej (realizacja Zarząd Dróg Po-
wiatowych)

Jankowice 

 Zakończono  remont dachu Pałacu

 Zakończono nasadzenia drzew i krzewów na 
terenie miejscowości

 Trwają prace związane z izolacją i osuszeniem 
ścian piwnic w Pałacu

 Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanalizacją 
deszczową

Kokoszczyn 

 Przekazano plac budowy wykonawcy na re-
mont chodnika na ulicy Dworcowej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Od 29 grudnia do 2 stycz-
nia tego roku, parafianie 
z Tarnowa Podgórnego 

gościli 65 pielgrzymów, przyby-
łych na 32 Europejskie Spotkanie 
Młodych w Poznaniu, organizo-
wane przez wspólnotę braci z Ta-
izé. Młodzi mieszkający w tar-
nowskich rodzinach przyjechali 
z Niemiec, Czech, Rosji i róż-
nych stron Polski. Co rano spo-
tykaliśmy się na modlitwie w ko-
ściele p.w. Wszystkich Świętych. 
30 i 31 grudnia świadectwo ży-
cia i wiary wygłosili przed mło-
dzieżą Małgorzata Matuszewska 
oraz Dorota i Krzysztof Żarnow-
scy. Następnie młodzież udała 
się do Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II. Tam odbywały się 
spotkania w wielonarodowościo-
wych grupach, gdzie każdy mógł 
dzielić się swoimi przemyślenia-
mi w nawiązaniu do fragmentów 
„Listu z Chin”, napisanego przez 
brata Aloisa, przeora Wspólnoty 
z Taizé, specjalnie na Europej-
skie Spotkanie Młodych. 

Około południa młodzi wyjeż-
dżali do Poznania, gdzie w ha-
lach Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbywały się mo-
dlitwy, spotkania warsztatowe 
oraz gdzie pielgrzymi otrzymy-
wali posiłki. Poznań żył ewange-
licznym duchem spotkania i ten 
duch docierał do wielu podpo-

znańskich parafii, również do 
Tarnowa Podgórnego.

Razem też witaliśmy Nowy Rok, 
radośnie przeżywając „święto na-
rodów” w pięknie przygotowanej 
szkole podstawowej. Wspólna mo-
dlitwa, radosny śpiew, doświad-
czenie wspólnoty wśród tak wielu 
różnych ludzi… Zaczerpnęliśmy 
ze „źródła”, by patrzeć optymi-
stycznie w przyszłość.

Dziękujemy za opiekę ducho-
wą księdza proboszcza Adama 
i księdza Artura. Dzięki życzli-
wości dyrektor Marii Stachowiak, 
mieliśmy bardzo wygodne wa-
runki do spotkań i sylwestrowe-
go świętowania w szkole podsta-
wowej. Ogromną wdzięczność już 
sami pielgrzymi wyrażali tarnow-
skim rodzinom, które nie szczę-
dziły serdecznej i ciepłej gości-
ny. Dziękujemy za życzliwość ze 
strony władz Gminy. Dziękujemy 
też młodzieży tarnowskiej, a także 
wszystkim młodym duchem, za-
angażowanych w organizację tego 
wydarzenia. 

~Katarzyna Trawińska-Jakubiak

Wspólnota Taizé  
w Tarnowie Podgórnym

W naszej Gminie  
gościliśmy  
pielgrzymów. W parafii 
tarnowskiej było ich 65.



 styczeń 2010 \ sąsiadka~czytaj \      5

 aktualności

Działo się, oj, działo w naszej Gminie podczas 
XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Grali wszyscy: wolontariusze od 

rana kwestowali na ulicach, wędkarze częstowali gro-
chówką i nie tylko, emeryci upiekli placki, bracia kur-
kowi prowadzili loterię i wielkoorkiestrowe strzelanie. 
Grali też strażacy i strażnicy gminni, gracze w kopa, 
uczniowie, sportowcy i tancerze, kręglarze i miłośni-
cy kulania, bawiący się na imprezie zorganizowanej 
przez kręgielnię „Vector”.  

Wystawiony na licytacje autobus „poszedł” za 3.400 
zł. Kupiło go  „na spółkę” dwóch kolegów z Tarnowa 
Podgórnego. W chwili zamykania numeru na naszym 
koncie mieliśmy kwotę 40 tysięcy, która - mamy na-
dzieję - jeszcze sporo urośnie.                   ~ARz

Graliśmy w Finale WOŚP

zdjęcia: A.Gibała, A.Mendrala, Sz.Wasilewski
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Lusowo

 Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
plaży w Lusowie

Wybrano wykonawcę  i przekazano plac bu-
dowy ul. Świt

Wybrano wykonawcę wentylacji mechanicz-
nej w Muzeum w Lusowie

Wybrano i zawarto umowę z wykonawcą 
oświetlenia ul. Zakrzewskiej (odcinek od ul. 
Nowej do ul. Grzybowej)

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Przylesie

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II czę-
ści z  I etapu  

 Trwają prace związane z rozbudową przed-
szkola

 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chod-
nika – odcinek Lusówko-Rozalin

Na ukończeniu wykonanie projektu przebu-
dowy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnie-
niem

Przeźmierowo

Wykonano prace porządkowe, nasadzenia w 
Parku im. St. Kanikowskiego

 Budowa ulic Świerkowej i Kwiatowej. 

 Zlecono wykonanie oświetlenia ul. Borów-
kowej

 Zlecono wykonanie oświetlenia ul. Zacisze

Ogłoszono przetarg na utwardzenie targo-
wiska 

W przygotowaniu projekt budowy przedszkola

 Zlecono opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia placu zabaw

Rumianek  

 Zakończono budowę budynku socjalnego

Wybrano wykonawcę na budowę świetlicy 
wiejskiej

Sady

 Zakończono prace związane z  budową ko-
lektora od ulicy Drukarskiej do Rowu Maria-
nowskiego

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ul. Za Motelem wraz z odwodnie-
niem (nowy zjazd z drogi nr 92)

Sierosław

 Przekazano plac budowy wykonawcy na bu-
dowy 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
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Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej pracę urzędni-
ków Urzędu Gminy. Przekazujemy w Państwa ręce możliwość  
wyrażenia opinii, spostrzeżeń i uwag na temat naszej pracy. Pań-

stwa zdanie jest dla nas bardzo ważne - dzięki niemu możemy udosko-
nalać naszą codzienną pracę. Chcemy się zatem dowiedzieć się, w ja-
kim stopniu spełniamy Państwa oczekiwania i które obszary musimy 
jeszcze udoskonalać. Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się na 
naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl, po prawej stro-
nie w tzw. „Poszukiwaczu”. Badanie potrwa do końca marca, a wyniki 
przedstawimy na stronie internetowej.                                ~WIP

Twoja opinia jest ważna!

Znamy już nazwiska nagrodzonych w „małym finale” loterii pro-
mocyjnej „Zameldowani – Uprzywilejowani”. Szczęście dopi-
sało dwóm mieszkankom nowych osiedli w Lusówku i miesz-

kańcowi Baranowa, który po kilkunastu latach ponawiania meldunku 
tymczasowego zameldował się na stałe. Telewizor wygrała Agniesz-
ka Mikołajczak. Laptop trafił do Wandy Bis – Damasiewicz. Kamerę 
otrzymał Artur Meier.

Losowanie „małego finału” odbyło się w przerwie Koncertu Nowo-
rocznego. Szczęście dzieliła Karolina Antoszewska, Miss Gminy Tarno-
wo Podgórne. Towarzyszył jej Lew Tarnuś, który po raz pierwszy zszedł 
z gminnego herbu.

Kulminacja emocji przed nami. W majowym WIELKIM FINALE 
rozlosujemy samochód (!). Szczegóły podajemy na ostatniej stronie. 

~AM

Laureaci „małego finału”
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finanse

Transport i łączność – wydatki łącz-
nie 31 360 737,59 zł, w tym inwestycje: 
23 655 737,59 zł.

Wybrane zadania: 
•	 budowa dróg:
	 −	w Chybach - ul. Ogrodowa, Kwia-

towa i Piaskowa oraz parking przy  
ul. Szkolnej,

	 −	w Jankowicach - ul. Parkowa, 
	 −	w Lusowie - ul. Świt oraz Przylesie,
	 −	w Przeźmierowie  -  ul. Kwiatowa, 

Świerkowa,  Czereśniowa,  Sadowa, 
Wiśniowa,  Brzozowa,  Kasztanowa 
i Lotnicza,

	 −	w Sadach - ul.Za Motelem,
	 −	w Wysogotowie - ul. Piękna, Warzyw-

na, Urocza oraz teren AG (jedna ulica),
	 −	w Baranowie - ul. Wypoczynkowa 

i Lipowa.
•	 przebudowa ul. Poznańskiej w Tarno-

wie Podgórnym,
•	 budowa nowego targowiska w Prze-

źmierowie,
•	 budowa obwodnicy Tarnowa Podgór-

nego,
•	 ponadto: 
	 −	powstanie nowa nawierzchnia ulicy 

Otowskiej w Lusówku,
	 −	droga asfaltowa połączy Sierosław 

(ul. Prosta) z Lusówkiem
	 −	powstaną drogi pieszo – rowerowe: 

w Batorowie – ul. St. Batorego, w Ce-

radzu – ul. Jankowicka, w Lusówku – 
ul. Jankowicka.

Turystyka – wydatki ogólne: 
1 400 000,00 zł.

Główne zadanie to zagospodarowanie 
otoczenia Jeziora Lusowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa – wydat-
ki: 3 721 256,00 zł, w tym inwestycje: 
1 400 000,00 zł.

Najważniejsze zadania: 
•	 modernizacja budynków komunal-

nych,
•	 wykup gruntów i nieruchomości.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
ppoż.  – wydatki ogólne: 1 557 276,00 zł, 
w tym inwestycje: 300 000,00 zł.

Najważniejsze zadanie to budowa sieci 
monitoringu Gminy.

Oświata i wychowanie – wydatki ogó-
łem: 42 787 759,57 zł, w tym inwestycje: 
12 847 620,45 zł.

Najważniejsze zadania:
•	 rozbudowa  szkoły  podstawowej 

w Tarnowie Podgórnym,
•	 budowa przedszkola w Tarnowie Pod-

górnym (koniec prac: sierpień 2010) 
i w Przeźmierowie (koniec prac: czer-
wiec 2011).

Gospodarka komunalna – wydatki 
ogółem:11 562 047,17 zł, w tym inwe-
stycje: 5 543 047,17 zł.
•	 budowa kanalizacji deszczowej 

w związku z budową dróg w Chybach, 
Jankowicach, Wysogotowie  i Tarno-
wie Podgórnym,

•	 w ramach utrzymania zieleni:
	 −	 urządzenie  Parku  im.  700  -  lecia 

w Tarnowie Podgórnym,
	 −	 zagospodarowanie parku przy  

ul. Olszynowej w Przeźmierowie,
	 −	renowacja Parku im. Gen. Muśnic-

kiego w Lusowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – wydatki ogółem: 6 012 667,38 
zł, w tym inwestycje: 2 531 932, 38 zł.

Najważniejsze zadania: 
•	 remont Pałacu w Jankowicach
•	 budowa świetlicy w Rumianku,
•	 dobudowanie pawilonu sanitarnego 

do świetlicy w Baranowie.

Kultura fizyczna i sport – wydatki 
ogółem: 6 159 035,00 zł, w tym inwesty-
cje: 2 950 000,00 zł.

Najważniejsze zadania:
•	 budowa  Zespołu  Boisk  Sportowych 

w Baranowie 
•	 modernizacja placów zabaw.

~ARz

Na ostatniej w grudniu sesji 
radni jednogłośnie przy-
jęli budżet na 2010 r. Do-

chody w przyszłym roku planuje 
się na poziomie 117.105.806,51 zł. 
Wydatki zaplanowano na pozio-
mie 138.655.490,51 zł, z cze-
go największą pozycje stanowią 
wydatki na szeroko rozumianą 
oświatę i wychowanie oraz na 
transport i łączność, w tym na bu-
dowę i przebudowę dróg – dokład-
ne wartości przedstawia diagram. 
Przedstawiamy także najważniej-
sze przyszłoroczne inwestycje.

Przewidziany w budżecie defi-
cyt w wysokości  21.549.684,00 zł 
zostanie pokryty przez zaciągnię-
cie kredytu.                    

 ~ARz

Budżet 2010 – ambitnie i z rozsądkiem

Na co wydamy nasze (gminne) pieniądze
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 aktualności

Swadzim

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę ul. Sosnowej wraz z 
odwodnieniem 

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono prace związane z modernizacją 
boiska przy ul. 23 Października 

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Trwają prace związane z budową  obwodnicy

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
na budowę ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

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

Wysogotowo 

Wybrano wykonawcę  i przekazano plac bu-
dowy ulic Pięknej i Warzywnej

 Zlecono wykonanie oświetlenia ul. Pięknej

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

w Twojej miejscowości

Tarnowska Gospodarka Ko-
munalna  TP-KOM Sp. 
z o.o. z siedzibą w Tarno-

wie Podgórnym uprzejmie infor-
muje odbiorców usług, że od 1 lu-
tego 2010 do 31 stycznia 2011 roku 
na podstawie Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 
858) będą obowiązywać nowe ceny 
dotyczące zaopatrzenia w wodę 
i odbioru ścieków zatwierdzone 
Uchwałą Rady Gminy. 

a)  zbiorowego zaopatrzenia 
wodę - 2,78 zł za m3 netto tj. 
2,97 zł za m3 brutto, 

b)  woda do celów ogrodowych 
- 3,27 zł za m3 netto tj. 3,50 
zł za m3 brutto,

c)  opłatę abonamentową za 
utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych 
Podgrupa 1 średnica od 15-
25 mm - 2,18 zł netto/za 
m-c, tj. 2,33 zł brutto/za m-c, 
Podgrupa 2 średnica od 30-
40 mm - 4,36 zł netto/za 
m-c, tj. 4,66 zł brutto/za m-c, 
Podgrupa 3 średnica od 50 
mm i powyżej – 32,73 zł net-
to/za m-c, tj. 35,02 zł brutto/
za m-c, 
Podgrupa 4 hydrant średnica 
od 80 mm – 23,90 zł netto/za 
m-c, tj. 25,57 zł brutto/za m-c

d)  zbiorowego odprowadzania 
ścieków  4,86 zł za m3 netto, 
tj. 5,20 zł za m3 brutto,

e)  opłatę abonamentową za 
utrzymanie w gotowości 
urządzeń kanalizacyjnych 
liczonych według średnicy 
urządzeń wodociągowych: 
Podgrupa 1 średnica od 15-25 
mm - 3,22 zł netto/za m-c, tj. 
3,44 zł brutto/za m-c, 
Podgrupa 2 średnica od 30-40 
mm - 6,44 zł netto/za m-c, tj. 
6,89 zł brutto/za m-c, 
Podgrupa 3 średnica od 50 
mm i powyżej – 43,64 zł net-
to/za m-c, tj. 46,69 zł brutto/
za m-c.

Podane zakresy średnic przy 
opłacie abonamentowej dotyczą 
urządzeń pomiarowych.

Rozliczając odbiorców wody 
i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. do-
kona oszacowania zużycia wody 
i odprowadzanych ścieków na pod-
stawie średnio-dobowego zużycia.

Nabywca ma również możli-
wość podania rzeczywistego sta-
nu wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego spisanego na dzień 
31 stycznia 2010 r. Informacja ta 
może być przekazana osobiście 
w siedzibie Spółki: Tarnowo Pod-
górne, ul. Zachodnia 4, pok. nr 9, 
listownie, e-mail: biuro@tp-kom.
pl, faksem nr: 61 8147-407 lub 
telefonicznie pod numerem 61 
8146-430 wew. 426; 435.  

~Zarząd Spółki 

Zmiana cen  
za wodę i ścieki

W bieżącym roku informacje dotyczące 
usług TP-KOM przekazaliśmy Państwu 
w formie publikacji „Informator 2010”, 

którego dystrybucję na terenie Gminy prowadzą 
pracownicy TP-KOM przy okazji wywozu odpa-
dów komunalnych.

Przed sezonem wiosennym pragniemy przypo-
mnieć mieszkańcom Przeźmierowa, Baranowa, 
Chyb i Wysogotowa o możliwości odbioru odpa-
dów biodegradalnych z pojemników 140l. (do-
starczonych na posesję po podpisaniu umowy).

Warunkiem realizacji usługi jest podpisanie 
umowy oraz dokonanie opłaty ryczałtowej za cały 
sezon w wysokości 12 zł (brutto) miesięcznie.

Usługa świadczona będzie w okresie kwiecień – 
listopad, w cyklu co dwa tygodnie.

Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt 
z działem czystości i porządku TP-KOM, tel. 61 
8146 430 w. 434, 441.

Nie ulega zmianie odbiór odpadów BIO w wor-
kach 110 l. Następuje on według harmonogramu 
odbioru odpadów segregowanych.

Worki w cenie 4 zł (koszt z wywozem) są do na-
bycia w TP-KOM, ul. Zachodnia 4 w każdy dzień 
roboczy w godzinach od 7 do 15.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
~Włodzimierz Targowski - TP-KOM

Odpady biodegradalne

O zmianie cen za wodę i odprowadzanie ścieków w naszej Gminie 
zadecydowało kilka czynników:
- Coraz więcej  wody kupujemy od miasta Poznania, a dokładnie Aqu-
anetu, który ma droższą wodę, stąd też musielimy dokonać korek-
ty naszych stawek. Poza tym trzeba pamiętać, że wpływ na zmianę 
stawki cen za wodę i ścieki ma też drożejąca energia elektryczna - 
tłumaczy Edward Sobański, prezes spółki TP-KOM w Tarnowie Pod-
górnym.
Kolejnym powodem zmian stawek za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków  jest wzrost kosztów i nakładów związanych z prowadzonymi 
inwestycjami, a dokładnie rozbudową wodociągów i kanalizacji w na-
szej gminie. A te jak wiadomo należą do jednych z najdroższych.
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informacje

W grudniu z inicjatywy 15 pracowników – wolontariuszy, od-
działu firmy DB Schenker w Tranowie Podgórnym odbyło 
się świąteczne spotkanie z około 50 dziećmi w świetlicy so-

cjoterapeutycznej „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym. W świątecznej 
akcji udział brali również nasi przewoźnicy i kierowcy. Współpracujący 
z nami klienci także pomogli nam w organizacji świątecznego spotka-
nia dla dzieci. Wśród nich były firmy: Derform z Sadów, Den Braven 
z Wysogotowa, Swede z Poznania, Canpol z Poznania oraz Mag z Piły. 
Gimnazjum w Grzebienisku wypożyczyło nam ekran projekcyjny. 

Spotkanie realizowaliśmy w kilku blokach tematycznych. Pierwszym 
z nich było malowanie plakatów o tematyce świątecznej. Przy tym za-
daniu dzieci zaskoczyły nas swoją kreatywnością i pasją w działaniu. 
Magiczny świąteczny krajobraz oszałamiał swoim urokiem, a plakat 
z ogromną bombką iskrzył się tysiącami kolorów. Kolejną częścią na-
szego spotkania było robienie ozdób na choinkę. Lukrowane pierniki, 
witrażowe bombki i niekończące się łańcuchy spowodowały, że zielona 
choinka z każdą chwilą stawała się piękniejsza i radośniejsza. W ocze-
kiwaniu na Gwiazdora był czas na słodki poczęstunek. Gwiazdor nad-
jechał białym autem DB Schenker, w którym znalazły się upominki dla 
dzieci. Chłopcy i dziewczynki nie kryli radości z otrzymanych prezen-
tów. Ostatnim punktem programu było oglądanie filmu animowanego. 

Dla dzieci, jak i dla nas dorosłych był to dzień pełen wrażeń. Jesteśmy 
przekonani, że udało się nam stworzyć dla dzieci magiczną i jedyną at-
mosferę świąt Bożego Narodzenia. W szczególności jednak liczy się dla 
nas zawsze prawdziwy uśmiech dziecka, bo przecież „kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat…”.

~n.a.

DB Schenker dla dzieci 

Szkolenie z rynku żywca

Służba doradcza Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych 20 stycz-
nia (środa) o godz. 10 do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

Podgórnym przy ul. 23 Października 34 na szkolenie zatytułowane: „Jak 
skutecznie konkurować na rynku żywca wieprzowego?”, prowadzącym 
jest Michał Bartz.

~Wiesław Biały

Nasza Gmina przekroczyła 
kolejny magiczny próg. 
31 grudnia zameldował 

się w naszej Gminie 20-tysięcz-
ny mieszkaniec. W 2009 roku 
przybyło 648 osób. Dla porów-
nania: w 2008 roku - 489.

Od września trwa kampania 
meldunkowa „Zameldowani - 
Uprzywilejowani”. Aż 448 z 648 
meldunków na stałe w 2009 roku 
przypada na okres od 1 września 
do 31 grudnia. W ostatnim mie-
siącu ubiegłego roku, w którym 
wystartowała związana z nią lo-
teria promocyjna, odnotowali-
śmy wzrost liczby meldunków 
(w grudniu liczba nowych mel-
dunków wyniosła 124; średnio 
na każdy z 4 miesięcy kampanii 
przypada 112 meldunków).

Według stanu na 11 stycznia 
2010 nasza Gmina liczy 20 028 
mieszkańców. Miejmy nadzieję, 
że z każdym dniem społeczność 
gminna będzie rosła. W liczbie 
nasza siła - 40% z PIT wraca do 
gminy zameldowania na stałe. 

Warto zameldować się na sta-
łe. Wielki Finał loterii „Zamel-
dowani - Uprzywilejowani” już 
w maju - nagrodą jest samochód 
peugeot 107. Meldunek na sta-
łe jest przepustką do szczęścia. 
Tylko ten, kto taki meldunek po-
siada, ma prawo wrzucić kupon 
do urny wystawionej w Urzę-
dzie Gminy. Wielki Finał jest 
dla mieszkańców pełnoletnich, 
posiadających pełnię praw – za-
równo tych, którzy meldunkiem 
na stałe legitymują się od nie-
dawna, jak i tych, którzy mel-
dunek na stałe posiadają od uro-
dzenia.

~AM

Mamy ponad 
20 tysięcy 
mieszkańców
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sprawozdania

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 8, 15, 30 grudnia 2009

W ostatnim miesiącu 
2009 roku odbyły 
się trzy posiedze-
nia Rady Gminy.

8 grudnia podjęto uchwały m. in. 
w sprawie: 

- zatwierdzenia taryf Tarnow-
skiej Gospodarki Komunalnej TP-
KOM dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków – nowe taryfy obowią-
zują od 1 lutego 2010 r. i wynosić 
będą; woda do celów: bytowych 
– 2,97 zł, ogrodowych – 3,50 zł , 
ścieki – 5,20 zł za m³. Istotną in-
formacją jest to, iż do każdego m³ 
ścieków budżet Gminy przewiduje 
dopłatę w wysokości 1,22 zł.

- określenia wysokości wynagro-
dzenia za inkaso pobierane przez 
niektórych inkasentów – uchwała 
dotyczy przyznania jednorazowego 
wynagrodzenia dla sołtysów za po-
bór podatków.

- realizacji wspólnie z wojewódz-
twem wielkopolskim projektu pod 
nazwą: „Internet zmieni Twój los. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu na terenie województwa wiel-
kopolskiego” - działania projektu są 

skierowane do tych, którzy spełniają 
kryterium dochodowe upoważniają-
ce do otrzymania wsparcia oraz dla 
osób niepełnosprawnych.

- przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Chybach 
pomiędzy ulicą Szamotulską i je-
ziorem Kierskim oraz w Barano-
wie w rejonie ulic: Kasztanowej 
i Wierzbowej – obszar planu to ok. 
170 ha i obejmuje tereny zarówno 
przeznaczone pod mieszkalnictwo 
jak i obszar prawnie chroniony – 
szuwary w Chybach.

- przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusówku 
– zalesienia w rejonie ul. Prostej – 
celem planu będzie wprowadzenie 
zakazu zabudowy i zwiększenie za-
lesienia naszej Gminy o 35 ha.

- współdziałania z innymi gmina-
mi – współdziałanie gmin: Tarno-
wo Podgórne, Dopiewo, Komorni-
ki, Rokietnica, Suchy Las związane 
jest z budową na ich terenie za-
chodniej obwodnicy Poznania S-11 
i utrudnieniami tym spowodowany-
mi.

15 grudnia odbyła się sesja uro-
czysta – opłatkowa.

W podniosły świąteczny nastrój 
przybyłych na sesję gości wprowa-
dziły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym. Pod 
kierownictwem D. Zygmańskiej, 
B. Bronowickiej oraz U. Narożnej 
przygotowały wzruszające przed-
stawienie o narodzinach Jezusa. 
Były też życzenia i podziękowa-
nia Wójta Gminy dla wszystkich 

tych, którym los naszej Gminy jest 
szczególnie bliski. Słowem Bożym 
uraczył ks. Kanonik Zbigniew Sas, 
który mimo choroby zaszczycił nas 
obecnością.

30 grudnia w programie sesji 
znalazło się 19 uchwał, z których 
najważniejszą był projekt budżetu 
na rok 2010. Podjęto uchwały m.in. 
w sprawie:

- uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2010 
rok – źródłem finansowania zadań 
tego programu są opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. Na rok 2010 
zaplanowano wpływy na kwotę 
610.000 zł (w 2009 r. – 677.000. 
zł, w 2008 – 764 000 zł, w 2007 
– 840 000 zł). Najwięcej środków 
przeznacza się na działalność świe-
tlic terapeutycznych oraz na zajęcia 
sportowe.

- sprzedaży działek w formie 
przetargu – radni wyrazili zgodę 
na sprzedaż działek będących wła-
snością Gminy. Działki są bardzo 
atrakcyjnie położone w różnych 
miejscowościach, leżą na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. Wszystkich zainte-
resowanych zachęcam do śledzenia 
informacji o przetargach na naszych 
stronach internetowych.

- budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne na 2010 rok – prace nad 
budżetem rozpoczęły się już od 
września 2009. Wójt zapropono-
wał Radzie budżet, który powstał 
w oparciu na zapotrzebowania po-
szczególnych wydziałów, jednostek 
gminnych, sołectw. Planowane in-
westycje konsultowane były z rada-
mi sołeckimi. Rada Gminy pracu-
jąc w swoich komisjach opiniowała 
zarówno prognozowane przychody 
jak i rozchody zawarte w projekcie 
budżetu. Na sesji przewodniczący 
poszczególnych komisji przedstawi-
li opinie. Odczytana została również 
opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Budżet został uchwalony 
jednogłośnie. Więcej o budżecie na 
stronie 7.

W tym miesiącu zaplanowałam 
jedną sesję – 19 stycznia. Serdecz-
nie zapraszam.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy

Uczniowie SP W Tarnowie Podgórnym przygotowali 
przedstawienie dla radnych

fot. archiwum
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aktualności

W grudniu zrealizowano 
ogółem 478 interwen-
cji; 195 z nich zostało 

podjętych przez strażników z wła-
snej inicjatywy, 178 to działania 
wynikające z analizy problemów 
występujących na poszczególnych 
obszarach Gminy, 105 zgłoszeń po-
chodziło od mieszkańców. Najczę-
ściej występujące interwencje to te 
związane z:
•	 bezpieczeństwem w komunika-

cji – 298,
•	 przepisami ustawy o wychowa-

niu w trzeźwości  – 50,
•	 nieprzestrzeganiem aktów pra-

wa miejscowego (spalanie, nie-
porządek itp.) – 32,

•	 porządkiem i spokojem publicz-
nym – 14,

•	 bezpieczeństwem osób i mienia – 19,
•	 innymi nieprawidłowościami – 65.

Przeprowadzone akcje:
•	Strażnicy dokonali kontroli 

kilkunastu posesji oraz firm z uwa-
gi na zgłoszenia dotyczące spalania 
śmieci w piecach c.o. Przypomi-
namy, że w trakcie takiej kontroli 
sprawdzamy również umowy i ra-
chunki na wywóz nieczystości sta-
łych z ostatniego półrocza.
•	Odbyły się wyrywkowe kon-

trole posiadania przez właścicieli 
nieruchomości umów oraz rachun-
ków na wywóz nieczystości sta-
łych i płynnych z terenu posesji. 
•	Z uwagi na wprowadzenie 

strefy ograniczonego postoju przy 
ul. Poznańskiej oraz 25 Stycznia 
w Tarnowie Podgórnym zwiększy-
liśmy nadzór tego rejonu. Parko-
wanie w wyznaczonej strefie w dni 
robocze, w godzinach od 8 do 16 
dozwolone jest do 1 godziny. 
•	W związku z opadami śnie-

gu dokonaliśmy monitoringu do-
tyczącego stanu nawierzchni dróg 
i chodników. Przypominamy, że 
obowiązkiem właściciela posesji 
jest odśnieżenie chodnika znajdują-
cego się w bezpośredniej styczno-
ści z nieruchomością.

~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika 
gminnego strażnika

24 grudnia weszła w życie 
nowelizacja ustawy o strażach 
gminnych. Czy jest Pan zadowo-
lony z tej zmiany?

Nasza praca ma przede wszyst-
kim służyć społeczeństwu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Chcemy ją 
wykonywać jak najlepiej i jak naj-
skuteczniej, aby mieszkańcy byli 
zadowoleni. Jeżeli nowe upraw-
nienia przyczynią się do lepszego 
wykonywania naszej służby, to tak 
– jestem zadowolony.

Proszę krótko przybliżyć nowe 
uprawnienia.

Przede wszystkim to prawo do 
kontroli osobistej, możliwość wy-
korzystania pojazdów straży gmin-
nej jako uprzywilejowanych, gdy 
funkcjonariusze uczestniczą w ak-
cji związanej z ratowaniem życia 
lub zdrowia ludzkiego. Ustawo-
dawca dał też możliwość korzysta-
nia z patroli konnych oraz możli-
wość używania paralizatorów. 

Które z nowych uprawnień 
zostanie wykorzystane już te-
raz w Straży Gminnej Tarnowo 
Podgórne?

Na pewno prawo do przepro-
wadzania kontroli osobistej. Użyte 
zostanie ono w sytuacji zaistnie-
nia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia czynu zabronionego 
pod groźbą kary (przestępstwa) 
lub kiedy strażnik dokona ujęcia 
osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także mienia oraz 
w przypadku doprowadzania osób 
nietrzeźwych do izby wytrzeź-
wień. Oznacza to jednoznacznie, 
że strażnicy nie mogą przeprowa-
dzać dowolnie tej czynności, tylko 
w określonych przypadkach. Po-
zostałe uprawnienia na razie nie 
będą wykorzystywane.

Czy nie obawia się Pan, że 
strażnicy zaczną nadużywać no-
wych uprawnień?

Nie mogę wypowiadać się za 
wszystkich strażników w Polsce, 

ale w przypadku mojego zespołu 
mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że nie będą.  
To mądrzy i odpowiedzialni pra-
cownicy. Wiem, że skorzystają 
z tych uprawnień tylko zgodnie 
z przepisami. Misją naszej Stra-
ży Gminnej jest służenie naszym 
mieszkańcom, a nowe przepisy 
mają nam w tym pomagać.

Jak ocenia Pan miniony rok? 
Zrealizowaliśmy jako Straż 

Gminna wiele zadań. Współpracu-
jemy na co dzień z mieszkańcami 
naszej Gminy w rozwiązywaniu 
ich problemów. Ta służebna rola 
wobec społeczności lokalnej jest 
dla nas najważniejsza. Jednak 
w niektórych sytuacjach trzeba 
było stosować postępowanie man-
datowe, gdy wcześniejsze ostrzeże-
nia nie skutkowały. Bardzo dobrze 
układa się współpraca z Policją 
w Tarnowie Podgórnym, wspólnie 
przecież wpływamy na poprawę 
porządku i bezpieczeństwa na te-
renie Gminy. 

A co w tym roku?
Położymy duży nacisk na jesz-

cze lepszą komunikację z miesz-
kańcami.  Dążymy do tego, by 
każdy zgłaszający interwencję 
dowiedział się, co w jego spra-
wie zostało zrobione. Postawimy 
na informację dla mieszkańców, 
przypominając o ich obowiązkach 
wynikających z prawa miejscowe-
go. Powstanie monitoring Gminy, 
który bezpośrednio wpłynie na 
poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców. 

Rozmawiała  
Agnieszka Rzeźnik

Mamy 
nowe 
uprawnienia

Komendant SG Artur Szeląg
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sprawozdania

Na XXXVI sesji Rada Powia-
tu przyjęła m.in. projekty uchwał 
w sprawie: 

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Po-
znaniu na 2010 r. 

- zmiany uchwały Rady Powia-
tu nr XXI/166/III/2008 w spra-
wie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne niektórych zadań za-
rządzania drogami powiatowymi. 
Wykaz  przyjętych obowiązków na 
lata 2008 -2009 dotyczy: 

1)  Sporządzenia dokumentacji 
projektowej ścieżek pieszo-ro-
werowych w ciągu dróg po-
wiatowych nr 2417P Lusowo 
– Dąbrówka (ul. Zakrzewska), 
2418P Batorowo – Wysogoto-
wo (ul. St. Batorego), 2419P 

Z prac 
Rady Powiatu

Sady – Lusowo, 2420P Tar-
nowo Podgórne – Lusowo (ul. 
Wierzbowa), 2392P Tarnowo 
Podgórne – Więckowice (Tar-
nowo Podgórne Jankowice – 
Lusówko), 1890P Grzebieni-
sko – Jankowice (Jankowice 
– Ceradz Kościelny). 

2)  Remontu chodników w Janko-
wicach i w Lusówku w ciągu 
drogi powiatowej 2392P.  

3)  Remontu chodnika w Lusowie 
w ciągu drogi nr 2419P. 

4)  Budowy ścieżki pieszo -rowe-
rowej Sady-Lusowo w ciągu 
drogi nr 2419P. 

5)  Sporządzenia dokumenta-
cji projektowej dla budowy 
ul. Tarnowskiej w Lusówku 
w ciągu drogi nr 2419P.  

6)  Remontu chodnika ul. Dwor-
cowej w Kokoszczynie w cią-
gu drogi nr 2422P. 

7)  Remontu chodnika ul. Szkol-
nej w Tarnowie Podgórnym 
w ciągu drogi nr 1872 P.  

- Rada Powiatu wyraziła zgodę 
na nabycie przez Powiat Poznań-
ski nieruchomości gruntowych 
położonych w Lusówku niezbęd-
nych pod przebudowę drogi po-
wiatowej nr 2392 P. 

- Rada wyraziła opinię dotyczą-
cą zmiany we wniosku Starosty 
Poznańskiego o dofinansowanie 
utworzenia w ramach Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Poznaniu Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej.

- Ustalono wykaz wydatków 
niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2009 oraz ich osta-
tecznego terminu wydatkowania. 
Wydatki ogółem wynoszą 1.113.052 
zł, w tym wydatki majątkowe na 
sumę 391.630 zł (189.489 zł prze-
znaczone jest na wykonanie doku-
mentacji przebudowy dróg Grusz-
czyn-Swarzędz (Kleszczewo), 
wykonanie dokumentacji technicz-
nej dotyczącej budowy węzła dro-
gowego w Paczkowie.

- Rada Powiatu uchwaliła bu-
dżet na rok 2010. Dochody Powia-
tu Poznańskiego ustalono na kwotę 
178.355.318 zł, wydatki uchwalono 
w kwocie 206.577.852 zł. Deficyt 
w kwocie 28.222.534 zł planuje się 
pokryć przychodami z kredytu ban-
kowego i pożyczki. 

Omówiono sprawozdania z prac 
Zarządu Powiatu. Sesja zakończyła 
się spotkaniem wigilijnym.

 ~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 16 grudnia

POselskie 
wieści

Dziś chcielibyśmy przy-
bliżyć założenia projek-
tu Kodeksu Wyborczego, 

nad którymi pracuje poseł Waldy 
Dzikowski. 

Projekt dotyczy usystematy-
zowania w jednym akcie praw-
nym przepisów regulujących do-
tychczasową procedurę wyborów 
w Polsce oraz ułatwienia obywa-
telowi znalezienia odpowiednich 
przepisów. Odnosi się to do wy-
borów do: Sejmu i Senatu, sejmi-
ków województw, rad powiatów 
i gmin. A także wyboru prezyden-
ta i bezpośredniego wyboru wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta oraz 
do wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego. Proponowana ustawa 

„Kodeks Wyborczy” ma zastąpić 
dotychczasowe ustawy:

• Ordynację wyborczą do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej,

• O wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

• Ordynację wyborczą do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików 
województw,

• O bezpośrednim wyborze wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta,

• Ordynację wyborczą do Parla-
mentu Europejskiego.

Kodeks Wyborczy nie ma zmie-
niać dotychczasowych ustaleń. Bę-
dzie regulować często zmieniane 
i poprawiane przepisy - co w efek-
cie doprowadziło do nieczytelności 
tych aktów. Pomysłodawcy propo-
nują ujednolicenie zasad. 

Po wejściu w życie Kodeksu 
wszystkie wybory odbywałyby się 
według tych samych zasad: zaczy-
nałyby się i kończyły o tej samej 
porze. Tak samo wyglądałoby też 
prowadzenie kampanii i zdobywa-

nie na nią funduszy. Ale jedna z naj-
ważniejszych zmian to jednoman-
datowe okręgi wyborcze. Wybory 
samorządowe w jednomandato-
wych okręgach były jedną z obiet-
nic wyborczych, jakie składała PO. 
 Na razie taka ordynacja może być 
stosowana w wyborach samorządo-
wych w małych gminach, do 20 tys. 
mieszkańców. Zamiast głosować na 
partyjne listy, oddaje się głos bez-
pośrednio na kandydata. Komisja 
postanowiła również wprowadzić 
możliwość głosowania przez peł-
nomocnika. Sprawa ułatwień wy-
borczych dla osób niepełnospraw-
nych, a także kwestie dotyczące 
finansowania kampanii, w tym za-
kaz zbiórek publicznych w kam-
panii prezydenckiej, będą rozstrzy-
gane oddzielnie, poza kodeksem 
wyborczy. Waldy Dzikowski chce, 
by kodeks wyborczy był projek-
tem całego parlamentu, a nie tylko  
koalicji rządzącej.

~ Biuro Poselskie PO
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informacje

Pod patronatem Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przed-
siębiorców 9 stycznia odbył 

się VI Bal Zimowy w Hotelu 500. 
W balu wzięło udział 140 osób: 
przedsiębiorcy z terenu gminy 
Tarnowo Podgórne, ich rodziny 
i przyjaciele. Zaszczycili nas swo-
ją obecnością: Wójt Gminy Tade-
usz Czajka wraz z małżonką, Z-ca 
Wójta Gminy Tadeusz Zimny 
wraz z małżonką i Przewodniczą-
ca Rady Gminy Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat wraz z małżonkiem.

W trakcie balu odbyła się lote-
ria fantowa i licytacja. Uczestnicy 
balu nie żałowali funduszy zarów-
no na losy, jak i w trakcie trwania 
licytacji. Cały dochód w wysoko-
ści 7 235 zł zostanie przekazany 
dla uczennicy Szkoły Podstawo-

wej w Tarnowie Podgórnym na 
zakup pompy insulinowej. 

Wśród przedmiotów, które były 
licytowane znalazły się upominki 
od firm z terenu Gminy oraz obra-
zy, prace plastyczne, modele szy-

VI Bal Zimowy Przedsiębiorców
bowców wykonane przez uczniów 
i pracownię modelarstwa lotnicze-
go działającą przy Szkole Podsta-
wowej w Tarnowie Podgórnym. 

Wszystkim Darczyńcom za dro-
biazgi przekazane na loterię fan-
tową, uczestnikom licytacji i na-
bywcom losów za szlachetne gesty 
i wrażliwość na potrzeby innych 
bardzo serdecznie dziękujemy.

Atmosfera była wspaniała. Do-
skonały prowadzący Andrzej Ły-
szyk, świetnie grający zespół 
„Strefa Zero”. Gwiazdą wieczoru 
był zespół tancerek Nowika Show. 
Nim się obejrzeliśmy była czwarta 
nad ranem. To był super bal zimo-
wy w prawdziwie zimowej aurze.

Szlachetny cel i zadowoleni 
uczestnicy skłaniają do organiza-
cji balu w przyszłym roku. 

~KSz.

Uczestnicy balu

fot. TSP

Przekaż swój 1% 
podatku

Zaczął się okres rozliczeń podatkowych. Warto 
pomyśleć o przekazaniu 1 procenta swojego 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicz-

nego. Jeżeli nie mają Państwo wybranych organiza-
cji, to zapraszamy na nasze strony internetowe www.
poziom-wyzej.pl i www.tarnowo-podgorne.pl. 

~ARz

Zmieniasz nazwisko. adres zameldowania, 
zniszczyłeś, zgubiłeś lub ukradziono Ci do-
wód osobisty? Spokojna głowa. Od stycznia 

nowy dokument wyrobisz za darmo.
Dotyczy to też tych, którzy dowód osobisty wyra-

biać będą po raz pierwszy. Powód najzwyczajniej nie 
gra roli - dokument będzie darmowy, a 30 zł zostanie 
w Waszej kieszeni.

Zmiana jest efektem uchwalonej przez Sejm no-
welizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych.

Więcej na www.tarnowo-podgorne.pl          ~WSO

Nowy dowód 
osobisty wyrobisz 
za darmo!!!

Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego oraz Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich w Lusowie 27 grudnia 

2009 r. uroczyście obchodziło 91 rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

O 12.00 gospodarze Gminy w osobach Wójta 
Gminy Tadeusza Czajki, Zastępcy Wójta Tadeusza 
Zimnego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Ewy 
Noszczyńskiej – Szkurat w towarzystwie Józefa 
Grajka Prezesa Towarzystwa złożyli kwiaty i za-
palili znicze na grobie rodzinnym generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego na cmentarzu w Lusowie. 
Swoją obecnością zaszczycili także ks. proboszcz 
Ignacy Karge oraz ks. kanonik Henryk Nowak – 
ekonom Archidiecezjalny. Hołd oddali też licznie 
przybyli członkowie Towarzystwa oraz mieszkańcy 
naszej Gminy.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich z tej okazji 
zorganizowało dzień otwartych drzwi. Z bezpłatne-
go wstępu skorzystało ponad 250 osób. Krąg miesz-
kańców, którzy zapoznali się z ciekawymi zbiorami 
dotyczącymi bohaterów Powstania znacznie się po-
większył.

Muzeum zaprasza codziennie od wtorku do sobo-
ty od godz. 9.00 do 16.00.

~Bogusław Paplaczyk  
Sekretarz Towarzystwa

Powstanie Wielkopolskie  
- 91 rocznica
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stowarzyszenia

Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Tarnowie Pod-
górnym wkracza w ko-
lejny 14 rok swojej 

działalności. Warto przypomnieć, iż 
aktualnie liczy 42 członków, w tym 
honorowego – posła Waldy Dzikow-
skiego i księdza kapelana Zbigniewa 
Sasa. Nasi członkowie rekrutują się 
przede wszystkim z miejscowości 
naszej gminy (Tarnowo, Góra, Lu-
sowo, Sierosław, Przeźmierowo, 
Batorowo, Baranowo, Jankowice), 
a także z Kaźmierza, Szamotuł i Po-
znania. Aby wstąpić w nasze szere-
gi należy przedstawić dwie osoby 
wprowadzające, które gwarantują 
zapoznanie kandydatów z ideami 
brackimi oraz odbyć roczny staż. 
Dopiero potem zarząd podejmuje 
decyzję o przyjęciu, bądź przedłuże-
niu stażu na kolejny rok.

Oprócz zawodów organizowa-
nych w naszej gminie, udaliśmy 
się z wizytą do kilkudziesięciu 
bractw, tych bliżej i dalej położo-
nych, a stamtąd nigdy nie wracali-
śmy z pustymi rękami. Cenniejsze 
od zwycięstw są trwałe znajomo-

Z kurem na sztandarze

ści i nawiązane przyjaźnie w ca-
łej Polsce. Cieszy nas, że KBS 
Tarnowo jest nie tylko znane, ale 
i poważane nie tylko w macierzy-
stym Okręgu Szamotulskim, ale 
i w Zjednoczeniu. Miniony rok 
można zatem uznać za udany. Na-
leży pamiętać, że to, co osiągnę-
liśmy jest wspólnym sukcesem, 
choć wciąż pozostaje pewien nie-
dosyt. Dlatego już dzisiaj zapra-
szamy na uroczystą inaugurację 
kolejnego sezonu strzeleckiego, 
która rozpocznie się 24 stycznia 
o godz. 12.00 polową mszą świę-

tą w siedzibie bractwa (celstacie), 
spotkaniem opłatkowym, a na-
stępnie rywalizacją o tarczę patro-
na bractw św. Sebastiana. Niko-
go z Was, drogie siostry i bracia, 
niech tego dnia nie zabraknie. Za-
praszamy również wszystkich na-
szych sympatyków. 

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca na relację z pobytu na uro-
czystościach upamiętniających po-
wstańców wielkopolskich zapra-
szamy na naszą stronę internetową 
http://kbstarnowo.w.interia.pl

~W.M. 

Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Aktywnych 
Rezerwistów w Po-

znaniu przy współpracy WOŻW 
w Poznaniu, Komendy Powia-
towej Policji w Środzie Wlkp. 
Klubu Strzelectwa Myśliwskiego 
Trap w Podstolicach, zaprasza na 
VI Międzynarodowy Indywidu-
alny Maraton Strzelectwa Woj-
skowego, Policyjnego, Praktycz-
nego i Sportowego. Rywalizować 
będziemy o Puchar Komendanta 
WOŻW w Poznaniu, Komendan-
ta Policji w Środzie Wlkp. oraz 
urodzinowy Prezesa WSAR.

Maraton odbędzie się 23 stycz-
nia, od godz. 8 do 15 w strzelnicy 
policyjno-myśliwskiej w Podsto-
licach (37 km w kier Wrześni). W 
zawodach mogą brać udział służ-

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Aktywnych Rezerwistów

by mundurowe, członkowie  sto-
warzyszeń rezerwistów, organi-
zacji strzeleckich oraz osoby nie 
zrzeszone z kraju i zagranicy

Konkurencje:
Praktyczny Karabin Wojskowy 

(kal. 223Rem. - 7,62mm)
Praktyczny Pistolet Wojskowy 

(kal. 9mm – 11,43mm)
Konkurencja urodzinowa Pre-

zesa – „Kto strzeli 65” 
Konkurencje na odznakę strze-

lecką 
•	 Pistolet Wojskowy
•	 Pistolet Maszynowy „Glaube-

ryt ”
•	 Karabin wojskowy kal. 5,56 – 

7,62mm 
Opłata startowa wynosi 30 zł 

jednorazowo (w tej kwocie posi-
łek żołnierski) i 12 zł od konku-

rencji oraz koszty amunicji dla 
danej konkurencji wg cennika fir-
my zabezpieczającej zawody. W 
celach organizacyjnych prosimy 
bardzo o imienne zgłoszenie do 
18 stycznia.

Zapisy również będą przyjmo-
wane w czasie zawodów, nie dłu-
żej niż do godziny 14.

Członków i kandydatów oraz sym-
patyków WSAR zapraszamy na ze-
branie sprawozdawcze 22 stycznia, 
które odbędzie się w Bazie WSAR 
ul. Koszalińska 15, o godz.18, dru-
gi termin godz.18.15. Na zebraniu 
obecność obowiązkowa.

Natomiast 23 stycznia od godz.20 
odbędzie się zabawa karnawało-
wa z atrakcjami, koszt 65 zł.

~Edward Kusiak - Prezes WSAR

WSAR ul. Koszalińska 15, 
60-480 Poznań, e-mail: biuro@
wsarpl.org, www.wsarpl.org, faks: 
+48 61 848 31 45, informacje: tel. 
61 833 11 26, 509 639   
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Biblioteka Publiczna w Tar-
nowie Podgórnym zapra-
sza wszystkich zaintere-

sowanych na spotkanie z Emilią 
Krakowską. 18 stycznia godz.16. 
Wstęp wolny. 

Emilia Krakowska aktorka fil-
mowa, estradowa i teatralna. 
Urodzona w Poznaniu, ukończyła 
PWST w Warszawie. Ma na swo-
im koncie mnóstwo ról teatral-
nych i filmowych. Niezapomniana 
Jagna w „Chłopach” w słynnej 
ekranizacji Jana Rybkowskiego. 
Zagrała w wielu polskich filmach 
i na największych scenach teatrów 
warszawskich, także w wielu se-
rialach telewizyjnych.Wszystkie 
zagrane role przyniosły aktorce 
ogromną popularność i sympatię 
publiczności.

W cyklu KSIĄŻKI z RÓŻ-
NYCH PÓŁEK polecam biografie 
i autobiografie znakomitych akto-
rów polskich .
•	Wojciech Pszoniak - „AK-

TOR. WOJCIECH PSZONIAK 
w rozmowie z Michałem Koma-
rem”. Wielobarwny portret ar-
tysty, niezapomnianego Moryca 
Welta w „Ziemi obiecanej” i Ro-
bespierre, a w „Dantonie”. Na 
często zadawane pytania, jaki ma 
sposób na stres - aktor odpowiada: 
gotowanie i muzykowanie. Pry-
watnie gra na saksofonie. Wydał 
również książkę o swoich fascy-
nacjach kulinarnych „Pszoniak & 
Co. Czyli Towarzystwo Dobrego 
Stołu.”
•	 Jerzy Stuhr - „UCIECZKA 

DO PRZODU. Jerzy Sthur od 

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
A do Z w wywiadach Marii Ma-
latyńskiej”.
•	Elżbieta Baniewicz - „JA-

NUSZ GAJOS - NIE GRAĆ SIE-
BIE”.
•	Andrzej Łapicki - „PO 

PIERWSZE ZACHOWAĆ DY-
STANS  – z Andrzejem Łapickim 
rozmawiają Katarzyna Bielas i Ja-
cek  Szczerba”.
•	Elżbieta Baniewicz - „ANNA 

DYMNA. ONA TO JA”. Wybitna 
aktorka teatralna i filmowa, zna-
na także ze swojej działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
Założycielka fundacji „Mimo 
Wszystko”, członkini Międzyna-
rodowej Kapituły Orderu Uśmie-
chu. Laureatka wielu nagród, 
w tym także za działalność spo-
łeczną.
•	Krystyna Janda - „GWIAZ-

DY MAJĄ CZERWONE PAZU-
RY”. Krystyna Janda -  człowiek 
instytucja, aktorka teatralna i fil-
mowa, reżyser, felietonistka, za-
łożycielka teatru Polonia, autorka 
kilku książek. 

•	Roman Dziewoński - „IRE-
NA KWIATKOWSKA I ZNA-
NI SPRAWCY”. W znakomitej 
książce portret Ireny Kwiatkow-
skiej, aktorki wszechstronnej, 
której przedstawiać nie trzeba na-
wet młodszemu pokoleniu.
•	Teresa Wilniewicz - „AN-

DRZEJ SEWERYN”.
•	Dariusz Michalski - „JAM 

JEST ALINA CZYLI JANOW-
SKA STORY”. Bohaterką jest 
aktorka filmowa, teatralna, estra-
dowa i telewizyjna. Gwiazda war-
szawskich teatrów Syrena, Buffo, 
STS i Komedia, kabaretu Szpak, 
ale także twórczyni Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom, łączniczka 
w Powstaniu Warszawskim.

Rodziców informujemy, że w Bi-
bliotece dostępna jest literatura dla 
dzieci w różnym wieku, o różnym 
stopniu zaawansowania czytania, 
książki z dużym i małym drukiem, 
dla najmniejszych i trochę star-
szych, także w języku angielskim 
o różnym stopniu trudności. 

~I.B.

SEZAMKI STYCZEŃ/LUTY
15.01 godz.18 Przeźmierowo

Kino Zielone Oko-film pt. „Galerianki”  
reż. K. Rosłaniec

17.01 godz. 15 Tarnowo Podg. Spotkanie z cyklu „Śpiewany kolędy”
18-29.01 godz.10-14 
Przeźmierowo, Tarnowo Podg.

Ferie stacjonarne dla dzieci

20.01 Galeria w „Rotundzie”
Wystawa prac kół plastycznych dzieci i dorosłych  
z Tarnowa Podgórnego

23.01 godz. 18 Sady
Wieczór „Z humorem i piosenką”. Wyk. Michał 
Grudziński i Barbara Maciąg. Wstęp wolny

23.01 godz.20 Przeźmierowo Zabawa karnawałowa Koła Seniorów
24.01 godz. 12.30
kościół w Przeźmierowie

Koncert Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego

29.01 godz.18 Przeźmierowo
Kino Zielone Oko-film pt. „Przerwane objęcia”  
reż. Pedro Almodovar

30.01 godz 18 
Kościół w Przeźmierowie

Występ kapeli góralskiej Rodziny Bugajskich

31.01 godz. 9.45 
Kościół w Sierakowie

Koncert Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego

3.02 Tarnowo Podgórne 9  
Przeźmierowo 10.30

Przedstawienie dla najmłodszych  
pt. „Ratuszowe legendy”

5.02 Przeźmierowo godz.20 Koncert zespołu ŻELKI dla młodzieży-wstęp wolny
10.02 Lusówko,Baranowo 
Lusowo,T.P.,Przeźmierowo

Pro Sinfonica-koncert  
pt. „Różnie gra  świerszczowa muzyka”

12.02 godz. 18.00 Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza

13.02 godz. 15.00 Tarnowo Podg. 
Uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (organizator: UTW)

13.02 Przeźmierowo Ostatki - zabawa taneczna seniorów
15, 22, 23.02 Przeźmierowo, 
Baranowo, T.Podgórne, Ceradz 
Kościelny Lusowo

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół  
pt. „Opera da się lubić”
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Święta Bożego Narodzenia 
i pierwsze tygodnie nowego 
roku to okres wspólnego ko-

lędowania. Tradycyjnie podczas 
mszy oraz wigilijnej kolacji nuci-
my znane nam od wielu pokoleń 
melodie. Mówią one o przyjściu 
na świat Jezusa Chrystusa, o pa-
stuszkach i trzech królach, o Be-
tlejem. Wkrótce będziemy mie-
li przyjemność gościć w naszej 
Gminie kapelę góralską, z którą 
będziemy mogli zaśpiewać naj-
piękniejsze polskie kolędy!

Po góralsku z Bugajskimi
W sobotę, 30 stycznia w koście-

le parafialnym w Przeźmierowie 
o godz. 18 Kapela Góralska Rodzi-
ny Bugajskich zaprezentuje własne 
opracowania i aranżacje tradycyj-
nych kolęd oraz utwory autorstwa 
ojca rodziny. Wykonywane przez 
zespół  kolędy i pastorałki niejed-
nokrotnie były wyróżniane na pre-
stiżowych konkursach. Bugajscy 
nagrywają płyty i mają wiernych 
słuchaczy w Polsce i w Europie.

Serdecznie zapraszamy!
~Joanna KonopkaKapela Góralska Rodziny Bugajskich fot. archiwum

Kolejny, dziesiąty już 
Koncert Noworocz-
ny 3 stycznia był cu-
downym przeżyciem 

dla wypełnionej po brzegi sali 
widowiskowej. Orkiestra Tade-
usza Żmijewskiego wprowadziła 
wszystkich w karnawałowy na-
strój rodem z Wiednia. Pojawienie 
się na scenie zjawiskowo pięknej 
Grażyny Brodzińskiej w reper-
tuarze znanych i lubianych arii 
operetkowych to niezapomnia-
ne przeżycie. Suknie Gwiazdy to 
dopełnienie jej wspaniałego śpie-
wu i tańca. Do czardasza suknia 
w ognistym kolorze podkreślająca 
niezwykłą sylwetkę, a bordowa 
z cekinami w „arii ze śmiechem” 
bardzo podobały się publiczności. 
Po każdym wykonaniu oklaskom 
nie było końca.

Występ młodego solisty gra-
jącego na skrzypcach arię ze 
„Skrzypka na dachu” i piękne wy-

Koncert Noworoczny

konanie walców, polek z minionej epoki przybliżał swoim słowem Dy-
rektor Melosik. 

Wielka szkoda, że na zachwyconej występami sali było tak mało mło-
dzieży. Nie będą znali „perełek” muzyki klasycznej? Dużo tracą ...

Zaproszenie na Koncert Noworoczny 2010 r. w Tarnowie Podgórnym 
Koło Emerytów i Rencistów Lusowa otrzymało osobiście od Dyrektora 
GOK Szymona Melosika (gościliśmy szefa GOK na spotkaniu wigilij-
nym naszego koła, które uświetnił wspólnym śpiewaniem kolęd, zasia-
dając do pianina - wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera tego wie-
czornego spotkania). 

~Wanda Muczyńska – Pytlak  
Przewodnicząca Koła

Podczas koncertu rozlosowano 
nagrody małego finału loterii  
„Zameldowani – Uprzywilejowani” 
– więcej na str. 6

Grażyna Brodzińska zaśpiewała podczas koncertu fot. archiwum
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Od czternastu lat staramy 
się spotkać z naszymi 
przyjaciółmi z domów 

dziecka w Otorowie i Lipnicy. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie i Gimnazjum 
Baranowie przygotowali z tej 
okazji podarki i wystawili jaseł-
ka. W tym roku historię narodze-
nia Jezusa przedstawiła młodzież 
z Baranowa. Obejrzeliśmy też 
występy dzieci z domów dziec-
ka. Spotkanie przebiegało w cie-
płej, rodzinnej atmosferze. Dzie-
ląc się opłatkiem, składaliśmy 
sobie świąteczne życzenia. Cie-
szymy się, że dzięki uprzejmości 
TP BUS z Tarnowa Podgórnego 
mogliśmy bezpiecznie dojechać 
do celu. Dziękujemy również na-
szemu niezawodnemu głównemu 
sponsorowi - Fabryce Czekolady 
Millano. 

W akcję zaangażowało się koło 
PCK pod kierunkiem Anny Ko-
tlarczyk (pomoc przy zbiórce da-
rów) oraz Joanny Wiszniowskiej. 
Wspaniale, jak zwykle, spisał się 
najbardziej oczekiwany przez 
dzieci Mikołaj, czyli Wojciech 
Świerczyński. Za okazane serce 
i zaangażowanie w umilenie prze-
życia tych najpiękniejszych świąt 
dziękujemy serdecznie dyrekcji, 
nauczycielom, rodzicom, a przede 
wszystkim dzieciom. Przekazu-
jemy życzenia w imieniu sióstr, 
mieszkańców domów dziecka 
oraz własnym. Niech nigdy nie 
zabraknie nam chęci dzielenia się 
z tymi, którzy tego potrzebują.

~Organizatorzy

W tym roku Szkoła Pod-
stawowa w Przeźmie-
rowie przystąpiła do 

realizacji europejskiego programu 
Comenius, w którym uczestniczą 
również szkoły z Finlandii (koor-
dynator projektu), Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Hiszpanii.

Tematem projektu jest „Różno-
rodność kulturowa i środowiskowa 
– świadomość kultury i środowiska 
naturalnego”. Przedstawiciele szkół 
– nauczyciele uczestniczą w wyjaz-
dowych spotkaniach, których celem 
jest omówienie zasad realizacji pro-
jektu.

W dniach 25 – 29 listopada przed-
stawiciele z naszej szkoły wraz 
z partnerami z Finlandii, Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii gościli w szko-
le w Begaar we Francji. Tematem 
przewodnim wizyty było „Kultu-
rowe i naturalne środowisko Fran-
cji”.

Dwoje naszych nauczycieli mia-
ło możliwość zapoznać się z syste-
mem szkolnictwa we Francji i po-
równać zasady funkcjonowania 
tamtejszej szkoły z zasadami obo-
wiązującymi w naszym kraju. 

Dzieci z Francji bardzo ciepło 
przyjęły wszystkich gości, zadawa-
ły wiele pytań dotyczących życia 
i nauki w krajach uczestniczących 
w projekcie. 

Podczas wizyty przedyskutowa-
no plany na najbliższy rok, ustalono 
harmonogram działań oraz terminy 

spotkań w następnych krajach. Za-
prezentowano również materiały 
opisujące szkoły partnerskie i ich 
najbliższą okolicę. Nauczyciele 
z naszej szkoły mieli również moż-
liwość zapoznać się ze zniszczenia-
mi dokonanymi przez sztorm, który 
przeszedł nad Francją 24 stycznia 
2009 roku, poznać dzikie plaże nad 
oceanem, przyrodę francuską (np. 
drzewo korowe, ogromne klony, 
platany), miasto galo – romańskie 
Dax, arenę w Pomarez, malowni-
cze miasteczko St Jean de Luz. 

Pomimo że osoby uczestniczące 
w wizycie we Francji spotkały się 
po raz pierwszy w tym gronie, at-
mosfera była bardzo ciepła, rodzin-
na. To dobra wróżba na przyszłość.

Nasi przedstawiciele wrócili po 
pięciu dniach intensywnej pracy 
nad projektem pełni wrażeń i bogat-
si o nowe doświadczenia. Zdobytą 
wiedzą podzielili się z pozostałymi 
nauczycielami zaangażowanymi 
w projekt podczas specjalnego spo-
tkania, a także zaprezentowali zdję-
cia i opis na gazetce „Comenius”. 

Z materiałami dotyczącymi pro-
jektu można zapoznać się także na 
stronie szkoły:

http://www.spprzezmierowo.in-
ternetdsl.pl/szkola/strona/come-
nius/index.htm

Szczególnie imponująca jest duża 
ilość materiału przygotowana przez 
uczniów naszej szkoły.

~I. Janicka

SP Przeźmierowo

Udział w programie 
COMENIUS 

Wspólne zdjęcie przedstawicieli z partnerskich szkół fot. archiwum

SP Przeźmierowo i Gimnazjum Baranowo

W odwiedzinach  
u przyjaciół

Od 14 lat uczniowie  
spotykają się przed  
świętami z wychowankami 
domów dziecka
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Gwarna i barwna atmosfe-
ra jarmarku jednych urze-
ka, innych zniesmacza, 

obojętnych pozostawia niewielu. 
A czego można oczekiwać, jeśli 
zamiast „blaszanych zegarków, 
drewnianych kogucików, balo-
ników na druciku” w ofercie po-
jawiają się teksty polskich laure-
atów literackiej nagrody Nobla?

Odpowiedź na to pytanie znają 
ci, którzy 10 grudnia wzięli udział 
w Maratonie Słowa „Noblistów 
Jarmark Cudów” przeprowadzo-
nym w Gimnazjum w Baranowie. 

Zaskoczenie, ciekawość, zdzi-
wienie, podziw towarzyszyły 
chwilom, jakie wypełniły trzygo-
dzinne spotkanie, które dla spo-
łeczności naszego gimnazjum 
stało się świętem słowa i my-
śli z nietypowym dystansem do 
pokonania wyznaczonym przez 
fragmenty utworów W. Szymbor-
skiej, Cz. Miłosza, H. Sienkiewi-
cza, S. Reymonta w interpretacji 
gimnazjalistów.

Nasza grudniowa wyprawa na 
Jarmark Cudów i poszukiwanie 
cudów zwykłych i niezwykłych 
wśród różnorodności przywoła-
nych na nim obrazów, postaci, 

zdarzeń i chwil to nie tylko próba 
przywołania świata będącego wy-
tworem talentu i pracy artystów 
słowa. To dla uczniów sprawdze-
nie się w co najmniej jednej z ról: 
maratończyk – poszukiwacz, ma-
ratończyk – interpretator, mara-
tończyk – słuchacz. 

Maraton Słowa to jednocześnie 
osobliwy sposób, w jaki społecz-
ność Gimnazjum w Baranowie 
zainaugurowała oficjalne działa-
nia związane z przyjęciem przez 
szkołę za patrona Polskich No-
blistów, których finałem będzie 
uroczystość nadania gimnazjum  
imienia Polskich Noblistów za-
planowana na maj 2010 r.

~Krystyna Małecka

Gimnazujm Baranowo

Jarmark Cudów  
z Noblistami

W grudniu wszyscy uczniowie SP w Lu-
sówku pojechali na wycieczkę do Cinema 
City Kinepolis, aby wziąć udział w pro-

jektach edukacyjnych Cinema Park. Dzieci aktyw-
nie uczestniczyły w programach odbywających się 
w sześciu salach kinowych. Ruch foteli w sali ruchu, 
technologia trójwymiarowa w sali 3D, efekty świetl-
ne w sali muzyki czy interaktywna gra, dostarczy-
ły niezapomnianych wrażeń oraz zapewniły eduka-
cję połączoną z rozrywką. Program dla młodszych 
uczniów nosił tytuł „Królestwo Zwierząt”. Wszyscy 
mieli okazję m.in. spojrzeć na ziemię z lotu ptaka oraz 
poznać wiele fascynujących faktów na temat zwie-
rząt. Klasy IV-VI natomiast poszerzyli swą wiedzę 
religijną poprzez historie opowiedziane w programie 
„Na Ścieżkach Wiary”. Nie tylko poznali fakty z ży-
cia Jezusa, ale również mieli okazję uzmysłowić so-
bie, co to znaczy być dobrym człowiekiem.

7 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Lusów-
ku rozpoczął się Tydzień Wolontariatu. Już pierwsze-
go dnia przyjechała do nas z Poznania wolontariuszka. 
Razem z nią oglądaliśmy film pt. „Bob budowniczy”, 
w którym były ukazane sposoby pomagania innym lu-
dziom. Następnie pani przeprowadziła krótką pogadan-
kę na temat „Jak pomagać innym?”. Później wykony-
waliśmy plakat ukazujący wolontariusza i jego cechy. 

Na kole „Przygoda z kartką papieru” składaliśmy 
z p. Filipiak aniołki origamii, młodsze dzieci z wy-
chowawcami wykonały świąteczne kartki. Uczniowie 
uczęszczający na kółko muzyczne przygotowali wy-
stęp i wyjechali odwiedzić mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej w Lisówkach. Śpiewaliśmy tam kolędy, 
graliśmy na flażoletach i instrumentach perkusyjnych. 
Mieszkańcy przyłączyli się do wspólnego kolędowa-
nia. Pod koniec naszego spotkania podarowaliśmy im 
wspomniane kartki z życzeniami oraz aniołki.

Przez cały tydzień, a nawet dłużej, mogliśmy też podzie-
lić się słodyczami oraz uczestniczyć w kiermaszu charyta-
tywnym, z którego dochód był przeznaczony dla dzieci 
z Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Wszyscy mogliśmy 
za symboliczną kwotę kupować przyniesione zabawki.

Zbieraliśmy też nakrętki na wózek inwalidzki dla 
dzieci.

Na lekcjach religii klasy I – VI wykonywały zada-
nia dotyczące różnych dziedzin wiedzy umieszczone na 
stronie internetowej www.freerice.com. Za każdą pra-
widłową odpowiedź zdobywaliśmy 10 ziarenek ryżu 
dla ludzi głodujących. Każdy z nas starał się, aby ze-
brać jak najwięcej. 

Tydzień wolontariatu był bardzo udany. Wszyscy się 
cieszyli, że mogli pomóc potrzebującym. 

~Martyna Gaładyk kl.VI

SP Lusówko

Wycieczka do 
CINEMA CITY

Uczestnicy Maratonu Słowa fot. archiwum

W gimnazjum  
w Baranowie 
swoje święto 
miało... słowo
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ogłoszenia

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - zalesie-
nia w rejonie ulicy Prostej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LX/597/2009 z dnia 8 
grudnia 2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - zalesie-

nia w rejonie ulicy Prostej oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 10 lutego 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste niezabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie Tar-
nowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgór-
ne o numerze geodezyjnym 326, dla której 
Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księ-
gę wieczystą KW nr  PO1P/00187698/7.  

1) Nieruchomość przeznaczona do 
użytkowania wieczystego stanowi wła-
sność Gminy Tarnowo Podgórne, poło-
żona jest w centrum miejscowości Tar-
nowo Podgórne, przy drodze powiatowej 
– ul. Szkolnej i przy drodze wewnętrznej 
– ul. Wąskiej, w sąsiedztwie z istniejącym 
obiektem handlowym oraz terenem targo-
wiska.

2) Przedmiotowa nieruchomość prze-
znaczona jest pod zabudowę budynkiem 
niepublicznej przychodni lekarskiej, w ra-
mach której funkcjonować ma m. in. in-
ternista, ortopeda i alergolog, bądź musi 
stanowić element większego kompleksu, 
w skład którego wchodzić będzie niepu-
bliczna przychodnia lekarska, zawierająca 
w/w specjalności. Wskazane specjalności 
muszą funkcjonować w okresie co naj-
mniej 5 lat po oddaniu budynku przychod-
ni do użytkowania, począwszy nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od oddania do użyt-
kowania. Ponadto wskazuje się za pożąda-
ne następujące specjalności: okulistyczna, 
reumatologiczna, endokrynologiczna

3) Sposób  zagospodarowa-
nia nieruchomości określa decyzja nr 
WZPGN.7331-80/09 Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 5 listopada 2009 roku 
o ustaleniu warunków zabudowy.

4) Użytkownik wieczysty zobowiązu-
je się do rozpoczęcia budowy przedmioto-

wej inwestycji w nieprzekraczalnym ter-
minie – 30.06.2011 roku.

5) Dla całkowitego zakończenia reali-
zacji inwestycji t.j. do oddania do użytko-
wania projektowanego budynku wyznacza 
się nieprzekraczalny termin – 30.06.2012 
roku.

6) Wadium wynosi 20 000 zł (słownie 
złotych dwadzieścia tysięcy), płatne na ra-
chunek bankowy Gminy Tarnowo Podgór-
ne w ING Bank Śląski nr 48 1050 1520 
1000 0005 0265 1441 do dnia 10 lutego 
2010r.

7) Wniesione wadium zalicza się na 
poczet pierwszej opłaty z tytułu użytko-
wania wieczystego.

8) Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 200 000 zł (słownie złotych dwie-
ście tysięcy). 

9) Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 15 % ceny nie-
ruchomości uzyskanej w przetargu i po-
większona będzie o należny podatek VAT 
w wysokości 22 %.

10) Pierwsza opłata za oddanie nieru-
chomości gruntowej w użytkowanie wie-
czyste podlega zapłacie jednorazowo, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy o od-
danie tej nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste, przelewem na rachunek Urzę-
du Gminy.

11) Ustala się termin uiszczania rocznej 
opłaty za użytkowanie wieczyste – do 31 
marca każdego roku, z góry za dany rok, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.

12) Dla nieruchomości zgodnie z art. 
72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. nr 261 poz.2603 z 2004 
r. z późniejszymi zmianami), ustala się 

roczną stawkę użytkowania wieczystego 
w wysokości 3% ceny uzyskanej w wyni-
ku przetargu, powiększoną o należny po-
datek VAT.

13) Zasady aktualizacji opłat – zgodnie 
z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, z tym zastrzeżeniem, że opłaty te 
nie mogą być niższe niż ustalone na pod-
stawie ceny uzyskanej w przetargu.

14) Przetarg odbędzie się w dniu 15 lu-
tego 2010 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 100 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórne, ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgór-
ne.

15) Nabycie nieruchomości przez cu-
dzoziemców może nastąpić w przypadku 
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, jeżeli wyma-
gają tego  przepisy ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 poz. 1758 
z 2004 r.)

16) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów.

17) Organizator przetargu zawiadomi 
nabywcę nieruchomości o miejscu i termi-
nie spisania umowy sprzedaży w terminie 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, organi-
zator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy oddania w użytkowanie wieczyste, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18) Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać w Wy-
dziale Zagospodarowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami w godzi-
nach pracy Urzędu. 

Tarnowo Podgórne,                  dnia 11 stycznia 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W Tarnowie Podgórnym
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 ogłoszenia

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Prze-
źmierowie – w rejonie ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr LV/351/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w Przeźmierowie – w rejonie ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
25.01.2010r. do 15.02.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 08.02.2010r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją 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 01.03.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje o zamiarze dokonania 
podziału nieruchomości położo-
nej w miejscowości Wysogotowo, 
gmina Tarnowo Podgórne, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 65/7 o pow. 1300m2, 
użytek droga, nieuregulowany 
stan prawny. W terminie dwóch 
miesięcy licząc od dnia ukazania 
się ogłoszenia osoby, którym przy-
sługują prawa rzeczowe do przed-
miotowej nieruchomości mogą się 
zgłosić do Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
Wydział Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieru-
chomościami, tel.0618959251

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Tarnowo Podgórne -  dla  terenów w cen-
trum Jankowic.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku 
z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXIX/240/2008 z 
dnia 25 marca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne -  dla  
terenów w centrum Jankowic wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 01.02.2010r. do 03.03.2010r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium 
rozwiązaniami, odbędzie się 15.02.2010r. 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 
projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją 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 17.03.2010r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i je-
ziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie 
ulic: Kasztanowej i Wierzbowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne uchwały nr LX/596/2009 z dnia 8 grud-
nia 2009r. o przystąpieniu do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Chybach pomiędzy ulicą Sza-
motulską i jeziorem Kierskim oraz w Barano-
wie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski można składać na piśmie w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do 
dnia 10 lutego 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka
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sport

1 stycznia 2010 r. o 18-tej 
w Parku 700-lecia w Tarno-
wie Podgórnym i o godzinie 

19-tej w Parku im. St. Kanikow-
skiego po raz dziesiąty odbyły się 
dwa noworoczne pokazy sztucz-
nych ogni, których organizatorem 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne. Tak jak w la-
tach ubiegłych, przed każdym 
pokazem Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki pod-
sumował ubiegły rok oraz zło-
żył, wyjątkowo licznie zgroma-
dzonym, noworoczne życzenia. 
Dodatkową atrakcją w Tarnowie 
Podgórnym był wystrzał z arma-
ty przygotowany przez Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tarnowie 
Podgórnym. 

~Ania Gibała

Noworoczny 
pokaz sztucznych 
ogni

Od 19 grudnia 2009 r. nowy 
Prezes Polskiego Związ-
ku Kręglarskiego jest 

Bernard Broński. Był on jedynym 
kandydatem na to stanowisko, 
które zwolnił po ponad pięciu la-
tach Bronisław Bednarek. 

Podczas XII Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Kręglarskie-
go, który obradował przez około 
10 godzin wybrano także Zarząd 
PZK, do którego weszli: Krysty-
na Krystkowiak (Sekretarz Gene-
ralny), Henryk Kulinowski (Wi-
ceprezes Przewodniczący Sekcji 
Kręglarstwa Klasycznego), An-
drzej Łoszyk (Zastępca Prze-
wodniczącego SKK), Ireneusz 
Kaczmarek (Kapitan Sportowy 

SKK), Adam Martin (Wiceprezes 
Przewodniczący Sekcji Bowlin-
gu Sportowego),Henryk Posika-
ta (Zastępca Przewodniczącego 
SBS), Maciej Mackiewicz (Kapi-
tan Sportowy SBS), Mariusz Ko-
zakiewicz (Członek Zarządu), Ja-
rosław Bonk (Członek Zarządu), 
Henryk Lisowski (Członek Zarzą-
du), Janusz Przezpolewski (Czło-
nek Zarządu), Jarosław Rosiński 
(Członek Zarządu). 

Miejmy nadzieje, że dzięki 
prezesurze Bernarda Brońskiego 
PZK będzie się bardzo prężnie 
rozwijał, a kręglarstwo klasyczne 
i bowling będą biły rekordy popu-
larności wśród dyscyplin sportu. 

~Ania Gibała

Bernard Broński  
Prezesem Polskiego 
Związku Kręglarskiego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież, niezależnie od miejsca zamieszkania, do 
uczestnictwa w imprezach sportowych, które odbędą się od 18 

do 22 stycznia, w godz. od 10 do 15 w hali sportowej przy ul. Wypo-
czynkowej 93 a w Baranowie. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego z jasną pode-
szwą !!!.

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerami telefonów: 61-639 01 
28/29, 61-816-22-15  lub bezpośrednio od pracowników hali sportowej 
OSiR w Baranowie. 

PLAN IMPREZ

18 stycznia Turniej Piłki Nożnej „dzikich drużyn” dla chłopców ze szkół 
podstawowych

19 stycznia Turniej Piłki Nożnej „dzikich drużyn” dla chłopców ze szkół 
ponadpodstawowych

20 stycznia Wielobój Sprawnościowy dla dziewcząt i chłopców

21 stycznia Turniej Darta; Turniej Szachów; Turniej Warcabów;   
(w programie m.in. symulanta szachowa na dziesięciu 
szachownicach)

22 stycznia Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców

Zimowe ferie 2010  
na sportowo

Pokaz w  
Przeźmierowie

fot. J.Pluciński



22       / sąsiadka~czytaj / styczeń 2010

 sport

11 grudnia w sali widowi-
skowej GOK „Sezam” 
w Tarnowie Podgór-

nym odbyło się spotkanie, pod-
czas którego Wójt Gminy Tade-
usz Czajka wręczył sportowcom 
nagrody za wysokie wyniki spor-
towe w krajowym lub między-
narodowym współzawodnictwie 
w 2009 r. Wśród nagrodzonych 
sportowców znaleźli się:

BADMINTON 
UKS Gimnazjum Przeźmierowo.
Międzywojewódzkie Mistrzo-

stwa Młodzików - Konin: 
- Magdalena Świerczyńska - 

srebrny medal MMM w grze po-
jedynczej i brązowy medal w grze 
mieszanej z Damianem Sadalskim, 

- Damian Sadalski - brązowy me-
dal MMM w grze mieszanej z Mag-
daleną Świerczyńską, 

- Damian Jaśkowiak - brązowy 
medal MMM w grze podwójnej 
z Bartoszem Szukałą (UKS „Or-
kan” Przeźmierowo).   

Trenerzy: Marzena Świerczyńska   
Oliwia Zimniewska   

UKS „Orkan” Przeźmierowo. 
Międzywojewódzkie Mistrzo-

stwa Młodzików - Konin: 
- Bartosz Szukała - 3 i 4 miejsce 

gra pojedyncza chłopców, 
- Bartosz Szukała oraz Damian 

Jaśkowiak (UKS Gimnazjum Prze-
źmierowo) - 3 i 4 miejsce gra po-
dwójna chłopców.  

Trener: Magdalena Okupniak

KRĘGLE 
Klub Alfa Vector Tarnowo Pod-

górne.
- Judyta Jóźwiak - Mistrz Pol-

ski Juniorek indywidualnie, Mistrz 
Polski Juniorek w parach, Mistrz 
Polski Juniorek w sprintach, Mistrz 
Polski Juniorek drużynowy, Vice 
Mistrz Polski Juniorów w miksie. 

Trener: Henryk Jóźwiak   
- Dawid Strzelczak - Vice Mistrz 

Polski Juniorów indywidual-
nie, Vice Mistrz Polski Juniorów 
w miksie. 

Trener: Jacek Klabiński   

 - Martyna Pilarska - Mistrz Polski Juniorek w pa-
rach, Mistrz Polski Juniorek drużynowy, 

- Małgorzata Leopold - Mistrz Polski Juniorek dru-
żynowy, Vice Mistrz Polski Juniorek Młodszych w pa-
rach, 4 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorek 
Młodszych w parach,  

 - Patrycja Kicińska - Mistrz Polski Juniorek drużyno-
wy, Vice Mistrz Polski Juniorek Młodszych w parach, 2 
Vice Mistrz Polski Juniorek Młodszych drużynowy, 4 
miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów młodszych 
w parach,  

 - Joanna Filip - Mistrz Polski Juniorek drużynowy, 
2 vice mistrz Polski Juniorek Młodszych drużynowy, 
Kadra Polski Juniorek,   

- Liwia Strzelczak - Mistrz Polski Juniorek drużyno-
wy, 2 Vice Mistrz Polski juniorek Młodszych Kadra Ju-
niorek Młodszych, 

- Dominika Zygarłowska - Mistrz Makroregionu 
Młodzików w parach, 2 Vice Mistrz Makroregionu in-
dywidualnie,  

- Julia Kita - Mistrz Makroregionu Młodzików w pa-
rach, 2 Vice Mistrz Makroregionu w miksie, 

- Tomasz Derda - 2 Vice Mistrz Makroregionu Mło-
dzików w miksie. 

Trener: Danuta Pribe     

Nagrody dla sportowców
KOLARSTWO 

GKS „ Tarnovia” Tarnowo 
Podgórne Mistrzostwa Polski 
i Puchar Polski. 

- Dominika Borkowska - srebrny 
medal - tor sprint - juniorka młodsza, 

- Michał Dolata - srebrny medal - 
tor scratch - junior,

- Wojciech Sykała - brązowy me-
dal - wyścig dwójkami, 

- Andrzej Marciniak - brązowy 
medal - wyścig dwójkami kategorie 
junior młodszy.  

Trenerzy: Zbigniew Szymański  
Piotr Broński     

LEKKA ATLETYKA 
UKS Sprint Przeźmierowo. 
- Dennis Bauwens - złoty medal 

Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych, rekord Polski w ośmiobo-
ju lekkoatletycznym, 7 wynik na 
świecie w 2009 roku. 

Trener: Michał Bebejewski     

TAEKWONDO 
UKS Atlas Tarnowo Podgórne. 
Makroregionalne Mistrzostwa 

Młodzików:   
- Alicja Machyna - II miejsce 

MMM - walka sportowa, 
- Weronika Tyklewicz - III miej-

sce MMM - walka sportowa, 
- Zuzanna Roszkiewicz - III miej-

sce MMM - walka sportowa, 
- Karolina Dzieńdziura - III miej-

sce MMM - walka sportowa. 
Trener: Tomasz Gorwa 

TANIEC 
OSiR Jast Tarnowo Podgórne. 
W Mistrzostwach Europy Hip - 

Hop w Mini Formacji 12 - 15 lat 7 
miejsce w finale (Słowenia - Koper 
VII 2009 r.): 

- Marta Misiak - wielokrotna fi-
nalistka Mistrzostw Polski w solo 
Disco Dance i Hip - Hop oraz w du-
etach Disco Dance oraz Hip - Hop 
- 2 złote medale w Bogatyni, 

- Alicja Sawala - wielokrotna fi-
nalistka Mistrzostw Polski w solo 
DD, solo HH oraz duet DD i HH 
(wraz z Martą Misiak), Bogatynia - 
2 złote medale,   

- Paulina Robak - finalistka Mi-
strzostw Polski w solo Hip - Hop, 

Najlepsi sportowcy u Wójta fot. archiwum
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Do tej pory kibice Le-
cha Poznań zrzesze-
ni w grupie Fan Club 
Tarnowo Podgórne nie 

informowali szerzej o swoich kibi-
cowskich i pozakibicowskich ak-
cjach. Jednakże przełom roku 2009 
i 2010 przyniósł wydarzenia, o któ-
rych warto wspomnieć. 

W grudniu tarnowscy kibice 
przyłączyli się do dwóch akcji zor-
ganizowanych przez Stowarzysze-
nie „Wiara Lecha”. Akcja „Nie-
biesko-biały Mikołaj” polegała na 
obdarowaniu każdego dziecka prze-
bywającego w Mikołajki w szpita-
lu, hospicjum czy też domu dziec-
ka torbą z gadżetami Lecha. Na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne 
nie ma żadnej z wyżej wymienio-
nych placówek dlatego kibice zrze-
szeni w FCTP wsparli akcję jedy-
nie wpłatą na około 20 zestawów 
o wartości kilkudziesięciu złotych 
każdy. Ogólnie kibice Lecha przy-
gotowali ponad 1700 jednakowych 
paczek i osobiście je dzieciom wrę-
czyli. Warto dodać, że naszą akcję 
wsparli też finansowo i czynnie pił-
karze i działacze Kolejorza, a nawet 
Prezydent Poznania.

Kolejna akcja o nazwie „Wiel-
kopolanie – Powstańcom” polega-
ła na zlokalizowaniu, uprzątnięciu 
i zapaleniu zniczy na grobach Po-
wstańców Wielkopolskich. Ogól-
ny efekt akcji przerósł najśmielsze 

Tarnowska Wiara Lecha Powstańcom 
Wielkopolskim i dzieciom

oczekiwania. Kibice dotarli do oko-
ło 250 miejscowości w Wielkopol-
sce oraz województwach lubuskim 
i kujawsko-pomorskim, gdzie na 
niemal 2000 grobów i przy miej-
scach pamięci zapalili specjalne 
znicze opatrzone logiem Wiary Le-
cha i herbem Lecha Poznań. Znicze 
te zostały sfinansowane ze sprzeda-
ży specjalnych koszulek upamięt-
niających Powstanie oraz składek 
kibiców. Nam udało się dotrzeć do 
5 grobów i epitafium gen. Dowbo-
ra-Muśnickiego w Lusowie, jedne-
go grobu i jednej zbiorowej mogiły 
w Ceradzu Kościelnym oraz jed-
nego grobu w Tarnowie Podgór-
nym. Wkrótce zdjęcia tych obiek-
tów wraz z opisami znajdą się na 
prowadzonej przez kibiców stronie 
internetowej www.27grudnia1918.
pl. Akcja z roku na rok będzie na-
bierała rozmachu dlatego zwraca-
my się z prośbą do osób, które mają 
wiedzę o grobach, jak i o losach Po-
wstańców o kontakt na adres e-mail: 
k_k_s@poczta.fm. Nie pozwólmy, 
aby jedyne w historii Polski zwycię-
skie powstanie zostało zapomniane!

Założeniem Wiary Lecha jest, 
żeby w przeciągu roku usłyszał 
o nas każdy Wielkopolanin. Dla-
tego też kolejna akcja diametralnie 
różni się od poprzedniej. Jej głów-
nym założeniem jest dotarcie do 
każdego z wielkopolskich przed-
szkoli i zaopatrzenie ich, za zgodą 

dyrekcji, w kamizelki odblaskowe 
dla wszystkich dzieci. Kamizelki 
te będą opatrzone znakami Wiary 
Lecha i Lecha Poznań. O rozma-
chu i kosztowności tej akcji niech 
świadczy fakt, że w Wielkopolsce 
mamy ponad 80.000 przedszkola-
ków. Obecnie jesteśmy na etapie 
zbierania informacji o zaintereso-
wanych akcją placówkach i liczbie 
uczęszczających tam dzieci.

Informujemy też, że w tym roku 
wycofaliśmy się z corocznego 
wspierania Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. O powodach tej 
podjętej już w listopadzie decyzji 
mogą Państwo przeczytać na stronie 
www.wiaralecha.pl. Życie nie znosi 
próżni, w związku z czym w przygo-
towaniu mamy akcję charytatywną, 
której szczegóły ogłosimy później.

Jako że kibicowanie opiera się 
jednak głównie na wspieraniu dru-
żyny podczas meczów pragniemy 
poinformować, że rundę jesienną 
2009 zakończyliśmy z satysfakcjo-
nującą średnią ponad 10 osób z Tar-
nowa Podgórnego i okolic na me-
czach wyjazdowych Lecha Poznań 
i kilkukrotnie wyższą na meczach 
rozgrywanych w roli gospodarza 
we Wronkach. Informacje o FCTP 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.fctp.ovh.org. Zachęcamy 
do zasilenia naszych szeregów.

~Członkowie FC  
Tarnowo Podgórne

- Weronika Tomaszewska - fina-
listka Mistrzostw Polski w solo Hip 
- Hop, 

- Klaudia Ernstmajer - finalistka 
Mistrzostw Polski w duecie Disco 
Dance, 

- Anna Bukowska - finalistka 
Mistrzostw Polski w duecie Disco 
Dance i Hip - Hop, 

- Pamela Piasecka, 
- Kamila Rumczyk, 
Ostatnie sukcesy: - I miejsce 

w Mini Formacji Disco Dance 12 
- 15 Otwarte Mistrzostwa Polski 
Wrocław 14 - 15.11.2009 r. 

- III miejsce w Produkcji (starto-
wały 24 osoby) - OMP Wrocław 14 
- 15.11.2009 r. 

- IV miejsce w Mini Formacji 
Hip - Hop 12-15 lat - OMP Wro-
cław 14 - 15.11.2009 r. 

- I miejsce w MF DD 12 - 15 lat 
Mistrzostwa Województwa Dol-
nośląskiego Freestyle - Bogatynia 
21.11.2009 r. 

- III miejsce w MF HH 12 - 15 
lat - Mistrzostwa Wojewódzkiego 
Dolnośląskiego Freestyle - Bogaty-
nia 21.11.2009 r. 

Trener: Beata Dudek     

KARATE 
Klub Karate „ SAMURAJ” 

Przeźmierowo. 
Mistrzostwa Europy JKA w Bel-

gradzie 24 - 25.05.2009 r.: 
- Kamila Bracikowska (12 lat) 

- I miejsce kumite indywidualne, 
III miejsce kata indywidualne, III 
miejsce kata drużynowe, III miej-
sce kumite drużynowe   

- Adriana Skuliniec (10 lat) - III 
miejsce kata drużynowe, IV miej-
sce kata indywidualne  

Trener: Mariusz Jewdokimow   

dokończenie ze str. 24
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W gminie Tar-
nowo Podgór-
ne są dwa kluby, 
w których działa-

ją amatorskie sekcje piłki siatko-
wej: Uczniowski Klub Sportowy 
„ATLAS” Tarnowo Podgórne oraz 
Gminny Klub Sportowy „TAR-
NOVIA” Tarnowo Podgórne. 
UKS „ATLAS” powstał w 2002 
roku, a sekcja siatkówki dziew-
cząt w 2003 roku przy LO w Tar-
nowie Podgórnym. W później-
szym okresie sekcję wsparły 
zawodniczki z Gimnazjum w Tar-
nowie Podgórnym. Prezesem Klu-
bu i jednym z trenerów, nieprze-
rwanie od początku ich istnienia 
jest Paweł Kapłon. Liczba zawod-
niczek z samego LO była jednak 
zbyt mała, więc zwróciliśmy się 
z propozycją do uczennic Gimna-
zjum w TP. Sekcja piłki siatkowej 
dziewcząt jest jedyną żeńską sek-
cją w Gminie. 

We wrześniu 2005 r. utworzo-
no również sekcję piłki siatkowej 
dziewcząt przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym. Największym sukce-
sem siatkarek z UKS’u „ATLAS” 
było zajęcie II miejsca w GimLi-
dze 2009, zwycięstwo w dwóch 
Mistrzostwa Powiatu w 2008 
i 2009 r. oraz zdobycie tytułu Wi-
cemistrza Powiatu Poznańskie-
go Szkół Ponadgimnazjalnych 
w 2007 r. Sekcja piłki siatkowej 
działająca przy GKS „TARNO-
VI” Tarnowo Podgórne zosta-
ła reaktywowana w 1998 r. za 
sprawą: Wincentego Pawlaczy-
ka, Rafała Stępinia, Janiny Cie-
chankowskiej, Bartosza Jóźwia-
ka, Stanisława Dudy, Tomasza 
Kabacińskiego, Tomasza Bursz-
ty, Sławomira Malinowskiego, 
Romana Kruszonego, Sławomira 
Nowaka oraz Dariusza Nowaka, 
którzy złożyli do ówczesnego Za-
rządu wniosek o utworzenie sek-
cji piłki siatkowej. Początkowo 
sekcja zabezpieczała imprezy or-

ganizowane przez Ludowy Zwią-
zek Sportowy m.in.: spartakiady, 
igrzyska Zrzeszenia LZS, turnie-
je, wielkopolskie mistrzostwa, 
memoriały itd. Przez trzy sezo-
ny (tzn. 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008) sekcja piłki siatkowej 
TARNOVII triumfowała w roz-
grywkach Międzypowiatowej 
Amatorskiej Lidze Piłki Siatko-
wej - Wronki, kończąc trzy razy 
z rzędu sezon na pierwszym miej-

scu w tabeli. Od sezonów sekcja 
gra we Wrzesińskiej Rekreacyjnej 
Lidze Siatkówki. W prawie dwu-
nastoletniej historii odrodzonej 
sekcji piłki siatkowej, TARNO-

VIA reprezentowała gminę Tar-
nowo Podgórne na Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego i Miasta 
Poznania w Piłce Siatkowej Rad-
nych i Samorządowców, podczas 
których dwa razy zajęła 2 miejsce 
i raz pierwsze. We własnym za-
kresie w latach 2002-2007 organi-
zowała dla mieszkańców Gminy 
turnieje w piłce plażowej w Lu-
sowie. 

Jednak największym sukcesem 
siatkarzy było zajęcie drugiego 
miejsca w Wojewódzkiej Spar-
takiadzie Miast i Wsi. Obecnie 
w sekcji grają: Wincenty Pawla-
czyk, Łukasz Pawlaczyk, Damian 
Pawlaczyk, Patryk Pawlaczyk, 
Piotr Wojciechowski, Marek Woj-
ciechowski, Jacek Wojciechow-
ski, Wojciech Żakowski, Arka-
diusz Grenda, Rafał Stepień, 
Rajmund Starzonek, Adam Ko-
nieczny. Treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym lub Bara-
nowie albo sali gimnastycznej SP 
w Tarnowie Podgórnym lub SP 
w Lusowie.

~Ania Gibała 

P… piłka siatkowa

Sekcja piłki siatkowej 
dziewcząt jest jedyną  
żeńską sekcją w naszej 
Gminie.
Działa ona od 2003 roku
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W sobotę, 19 grudnia 2009 r., w hali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie odbył się drugi turniej minikoszykówki, rozgry-
wany w ramach trzeciej edycji „Pierwszego kroku do baske-

tu”. Każda z drużyn rozegrała po dwa mecze. Drużyny rywalizowały ze 
sobą w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W grupie A znala-
zły się drużyny SP Tarnowo Podgórne, SP Lusowo i SP Stęszew, a w gru-
pie B: SP Przeźmierowo, SP Międzychód nr 2 oraz SP Kaźmierz.  

Wyniki drugiego turnieju III Edycji „Pierwszy krok do basketu”: 
DRUŻYNA A WYNIK DRUŻYNA B

SP TARNOWO PODGÓRNE 64:8 SP LUSOWO 

SP PRZEŹMIEROWO 18:58 SP KAŹMIERZ 

SP TARNOWO PODGÓRNE 15:65 SP STĘSZEW 

SP PRZEŹMIEROWO 16:61 SP MIĘDZYCHÓD (nr 2) 

SP LUSOWO 3:65 SP STĘSZEW 

SP KAŹMIERZ 15:28 SP MIĘDZYCHÓD (nr 2) 

Tabela po drugim turnieju: 
 MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY  MECZE  PUNKTY ZDOBYTE : 

STRACONE

1 SP STĘSZEW 4 8 265:23 

2 SP MIĘDZYCHÓD (nr 2) 4 8 186:55 

3 SP TARNOWO PODGÓRNE 4 6 127:132 

4 SP KAŹMIERZ 4 6 98:113 

5 SP LUSOWO 4 4 47:225 

6 SP PRZEŹMIEROWO 4 4 25:191 

~Ania Gibała

Drugi krok do basketu

Na początku stycznia odby-
ło się pierwsze w tym roku 
posiedzenie Rady Sportu 

Gminy Tarnowo Podgórne, pod-
czas którego zostały pozytywnie 
zaopiniowane wnioski o przyzna-
nie stypendiów sportowych Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne za osią-
gnięcia w dziedzinie kultury fizycz-
nej i sportu. Rada Sportu, w skła-
dzie: Juliusz Gustowski, Bernard 
Broński, Grzegorz Wasielewski, 
Marzena Świerczyńska oraz Agata 
Kaszuba zaopiniowali przyznanie 
stypendiów sportowych dla zawod-
ników w dyscyplinach: 

- kręglarstwo: Judyta Jóźwiak 
(w kat. juniorek: Indywidualny 
Mistrz Polski, Mistrz Polski w Pa-
rach, Wicemistrz  Polski w Tande-
mach, II Wicemistrz w Sprintach; 

Miło nam zakomunikować, iż pod koniec 
2009 roku z inicjatywy mieszkańców na-
szej Gminy powołane do życia zostało 

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe TARNOWIAK 
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Nasz klub jest sto-
warzyszeniem kultury fizycznej i będzie zrzeszać naj-
młodszych piłkarzy naszej Gminy. Korzenie klubu się-
gają GKS TARNOVII i UKS BŁYSKAWICY. Chcąc 
się dalej rozwijać założyliśmy własny klub. Naszym 
celem jest dbałość o prawidłowy rozwój wszystkich 
dzieci zrzeszonych w TARNOWIAK-u i rozwój piłki 
nożnej w Gminie Tarnowo Podgórne. Mamy nadzieję, 
że uda nam się sprostać oczekiwaniom wszystkich na-
szych sympatyków i zawodników Serdecznie zapra-
szamy wszystkie dzieci na zajęcia treningowe, a kibi-
ców na nasze mecze - sporo informacji znajdziecie na 
www.tarnowiak.nets.pl.

~Założyciele MTS TARNOWIAK

MTS TARNOWIAK – 
co to takiego?

w kat. seniorek: Drużynowy Wicemistrz Pol-
ski), Małgorzata Leopold (w kat. juniorek: 
Drużynowy Mistrz i Wicemistrz Polski, Wi-
cemistrz Polski w parach), Patrycja Kicińska 
(w kat. juniorek: Drużynowy Mistrz Polski), 
Martyna Pilarska (w kat. juniorek: Mistrz 
Polski w Parach, Drużynowy Mistrz Polski), 
Liwia Strzelczak (Drużynowy Mistrz Polski), 
Joanna Filip (w kat. juniorek: Drużynowy 
Mistrz Polski, w kat. seniorek: Wicemistrz 
Polski), Dawid Strzelczak (w kat. junior: In-
dywidualny Wicemistrz Polski, Wicemistrz 
Polski w Mixt., w kat. seniorów: Drużynowy 
Mistrz Polski), 

- lekka atletyka: Dennis Bauwens (w kat. 
junior: rekordzista Polski w wieloboju lekko-
atletycznym, pierwsza klasa sportowa, objęty 
szkoleniem centralnym),

- kolarstwo: Michał Dolata (w kat. junior: 
Wicemistrz Polski w kolarstwie torowym 
w konkurencji scratch, zwycięstwo etapowe 

na Pucharze Świata w kolarstwie szosowym, 
11 zwycięstw w wyścigach klasycznych, 
zwycięzca Pucharu Polski w klasyfikacji ge-
neralnej konkurencji medison), Wojciech 
Sykała (w kat. junior: II Wicemistrz Polski 
w kolarstwie szosowym w konkurencji dwój-
ki, 5 zwycięstw w wyścigach klasycznych), 
Dominika Borkowska (w kat. juniorek: Wi-
cemistrzyni Polski w kolarstwie torowym 
w konkurencji sprint, 4 miejsce na Torowych 
Mistrzostwach Polski – 500 m indywidualnie, 
8 zwycięstw w wyścigach klasycznych), An-
drzej Marciniak (w kat. junior: II Wicemistrz 
Polski w kolarstwie szosowym w konkuren-
cji dwójki, 2 miejsce w klasyfikacji general-
nej Pucharu Polski – jazda na czas, 4 zwycię-
stwa w wyścigach klasycznych).

Złożone wnioski zostały ocenione przez 
Radę Sportu na podstawie kryteriów zawar-
tych w regulaminie uchwalonym przez na-
szych radnych.        ~Ania Gibała 

Rada Sportu zaopiniowała stypendia sportowe
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 061 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 870 90 80, 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
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Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  plakat WOŚP 

DAM PRACĘ
Szukam pracy. Rozliczę, wypełnię ZEZNA-
NIE ROCZNE ZA 2009 r. Przygotuję doku-
menty do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT 
za materiały budowlane. Poprowadzę kadry, 
księgowość na zlecenie. Skoryguję zawia-
domienia o błędach z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Kontakt 796 128 528.

Opel Chevrolet Bońkowski, zatrudni pracow-
ników na stanowisko Lakiernik Samochodo-
wy - wymagane doświadczenie w pracy na 
stanowisku. Oferty: CV wraz ze zdjęciem, 
list motywacyjny, prosimy przesłać na ad-
res: ,,Witold Bońkowski” Sp. z o.o., Sady k. 

Poznania ul. Poznańska 10, 62-080 Tarno-
wo Podgórne lub e-mail: marketing@bon-
kowski.pl

Firma w branży odzieżowej poszukuje ambit-
nej z językiem angielskim i prawem jazdy na 
stanowisko menedżera na pół lub cały etat. 
Telefon 0-601-77-44-93

Szukam energicznej osoby (do 45 lat) do 
sprzątania domu w Lusówku 1x w tygodniu 
ok. 4 godz. (piątek po południu) Tel. 605 957 
507

Poszukuję mężczyzny do sprzątania posesji, 
a zimą do odśnieżania - 6zł/godz. Kontakt 
tel. 502 780 368

Przyjmę opiekunkę dla chorej leżącej, 20 
godz. tygodniowo, również soboty i niedziele 
- do uzgodnienia. tel. 61 1842 473

Biuro rachunkowe zatrudni absolwentów 
szkół ekonomicznych, Kobylniki, ul. Szamo-
tulska 26, tel. (61) 8482 602.

Opel Chevrolet Bońkowski, zatrudni pracow-
ników na stanowisko DOZORCY - wymaga-
ne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Oferty: CV wraz ze zdjęciem, list motywacyj-
ny, prosimy przesłać na adres: ,,Witold Boń-
kowski” Sp. z o.o., Sady k. Poznania ul. Po-
znańska 10, 62-080 Tarnowo Podgórne lub 
e-mail: marketing@bonkowski.pl

SZUKAM PRACY
Studentka kierunku zarządzanie, zaoczne, 
posiadająca licencjat z Administracji podej-
mie pracę biurową obsługa komputera, jęz. 
angielski średniozaawansowany, prawo jaz-
dy kat. B, tel. 0695 297 018.

Rencista, mechanik maszyn poligraficznych szu-
ka pracy, prawo jazdy kat. B, tel. 609 350 047.

Szukam pracy biurowej w Tarnowie Podgór-
nym lub okolicach, tel. 602 891 775.

Inteligentka 25-latka, otwarta na wiedzę i 
nowe wyzwania, poszukuje pracy w biurze 
lub sekretariacie. tel. 792 177 881.

Serdecznie dziękuję Straży Gminnej za dwukrotne odnalezienie 
futrzanego globtrotera - wilczarza imieniem Olo. Jednocześnie 

informuję mieszkańców Przeźmierowa i okolic, że spotkanie oko w 
oko z w/w podróżnikiem, który korzysta z każdej okazji, by opuścić 
swoją rezydencję, nie niesie żadnych nieprzyjemnych następstw. 
Przysłowiowa mucha może czuć się bezpieczna.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.

 Grażyna Dziekańska. 
Przeźmierowo.

Zarząd Koła PZW w Tar-
nowie Podgórnym za-
wiadamia swoich człon-

ków, że 24 stycznia odbędzie 
się zebranie sprawozdawcze 
koła. Początek o godzinie 10 
w sali GOK „Sezam” w Tar-
nowie Podgórnym przy ul. 
Ogrodowej.

Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórnego 
zmieniony został regulamin 
połowu ryb na Jeziorze Lu-
sowskim.
•	 	Wędkowanie z brzegu – 

2 wędki lub spinning od 
1 stycznia do 31 grudnia 
2010 r. - 60 zł.

•	 	Wędkowanie z łodzi – 2 
wędki lub spinning od 1 
maja do 31 października 
2010 r. – 140 zł.

•	 	Wędkowanie w nocy tyl-
ko z brzegu.

•	 	Zezwolenie upoważnia 
do wędkowania z pokry-
wy lodowej.

•	 	Wprowadza się wymiar 
ochronny dla połowu 
płoci i okoni – 15 cm.

•	 Ogranicza się połów 
szczupaka do 1 sztuki na dobę.

Wprowadzone zmiany mają 
ochronić ryby w celu zwiększe-
nia ich populacji, jak i ochronić 
rybę drapieżną w okresie odby-
wania tarła, co w wielu przy-
padkach nie jest przestrzegane. 
Gatunki nie wymienione w re-
gulaminie należy dostosować 
do regulaminu amatorskiego 
połowu ryb PZW.

Opłaty sezonowe:
1 dzień z brzegu 12 zł

z łodzi 20 zł

3 dni z brzegu 20 zł
z łodzi 30 zł

7 dni z brzegu 30 zl
z łodzi 50 zl

Obowiązuje dopłata 50% 
dla niezrzeszonych w stowa-
rzyszeniach w wędkarskich 
i rybackich. Sekretariat koła 
czynny w każdy wtorek w go-
dzinach od 17 do 19. Siedziba 
znajduje się przy ul. Zachod-
niej 3 w Tarnowie Podgórnym 
(strzelnica). Informacje pod nr 
kom. 508 507 980.

~Marek Perz

Wiadomości wędkarskie

W ostatnim numerze błędnie wydrukowalismy nazwisko ofiarodawcy 
kamienia - pomnika z Parku im. Wojkiewicza. Był nim Aleksander Lasik 
z Marianowa. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Zaproszenie na koncert
Mam zaszczyt zaproponować Państwu udział w koncercie artysty 

ze Śląska – światowej sławy piosenkarza – Mirosława Szołtyska. 
Pan Mirek jest autorem wszystkich tekstów swoich piosenek. Wzru-
sza, bawi i przypomina w nich o pięknych tradycjach i obyczajach 
Śląska. Jego teksty są utrzymane w ciepłym klimacie, kompozycje 
i aranżacje są dogłębnie przemyślane. Mirosław Szołtysek przyby-
wa do Tarnowa Podgórnego na moją prywatną prośbę. Jego koncert 
odbędzie się 24 stycznia (niedziela) 2010 roku o godz. 18.00 w re-
stauracji „ Pod Lwem „ w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 
zł. są do nabycia u organizatorki koncertu (tel. kom. 516 941 811 )

~Margota Nowak Tarnowo Podgórne
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszenia

W związku z dopasowaniem rozkładu jazdy do ob-
sługi szkół z terenu gminy Tarnowo Podgórne od 
dnia 4 stycznia 2010 r. zostają skorygowane dwa 

kursy linii 02 z Lusowa do Poznania w dni robocze.
Kurs 6.55 zostanie przyśpieszony na godz. 6.50.
Kurs 8.30 zostanie opóźniony na godz. 8.35.
Jednocześnie przyśpieszeniu ulegnie kurs linii 05 z Tarnowa 

Podgórnego do Lusowa z godz. 6.45 na godz. 6.40. Od 4 stycz-
nia 2010 r. w związku z utrudnieniami w ruchu autobusy linii 01 
nie będą obsługiwać wjazdu na przystanek przy zakładach ty-
toniowych w Jankowicach.                                               ~ARz

Zmiany w rozkładzie



styczeń 2010 \ sąsiadka~czytaj \      27

reklama

SÓL DROGOWA 
ZimOWe utRZymAnie teRenu 

tel. 604 613 789

Geodezyjna
inwentaryzacja

powykonawcza przyłącza
kanalizacyjnego

tel. 661 374 516

Sprzedam wózek
�rmy X-LANDER model XT, w bardzo 
dobrym stanie składa się z 3 części: 
gondola, fotelik samochodowy, 
spacerówka. Komplet adapterów 
do montażu, folia przeciwdeszczowa.

tel. 510 264 701
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Karlik Spółka Jawna zatrudni do nowego
salonu samochodowego w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania
- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole
- stanowisko przewidziane również dla osoby posiadającej
  orzeczenie o niepełnosprawności
Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (61) 873 79 90 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

-  bramy z mikroprofilowaniem

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

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

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 !

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

- szpachlowanie
- malowanie
- ocieplenia
- płytki
- adaptacje poddaszy
- panele
- płyta N-G
- instalacje co, wod-kan

UBEZPIECZENIA
OC AC

mieszkania biznes turystyczne

ul. Poznaƒska 82, Tarnowo Podgórne
601 37 99 88

Dojazd do klienta
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 ANTYKI
MEBLE STYLOWE
BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
TRANSPORT GRATIS

61 662 36 96
61 814 12 89

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

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

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

NOWY
SK¸AD OPA¸U
SPRZEDA˚ W¢GLA

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

*transport gratis

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

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

ZAPRASZA
DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU

UL. ROKIETNICKA 23, TARNOWO PODG.

PIEKARNIA - CUKIERNIA
ŁAWICA

PIEKARNIA ZE STULETNIĄ TRADYCJĄ

ZAPRASZAMY
NA PYSZNE WYPIEKI!
TEL. 503 02 77 75

DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
UL. ROKIETNICKA 23, TARNOWO PODG.

NA PYSZNE WYPIEKI!
503 02 77 75

KUPIĘ!!!
Stare, przedwojenne:

- zdjęcia
- pocztówki
- rękopisy
- pisma
- akta

Zadzwoń!!!
Płacimy gotówką!!!

Przyjedziemy!!!

- dokumenty
- książki
- ulotki
- druki
itp.

tel. 603 653 843

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
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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

MYCIE JUŻ 
OD 10 ZŁ!!!

FACHBUD
• Usługi CIESIELSKIE (więźba dachowa, wolne terminy!)
• Usługi DEKARSKIE
• REMONTY I ARANŻACJE DACHÓW
• Papy TERMOZGRZEWALNE
• PODBITKI DACHOWE

tel. 500 31 71 02

tel. 602 891 775

• CZĘŚCI SAMOCHODOWE
• OLEJE, FILTRY, SMARY, PŁYNY
• EKSPLOATACYJNE
• MECHANIKA SAMOCHODOWA
•  OPONY (wymiana, wulkanizacja) 

osobowe, ciężarowe, rolnicze

SZAFY WNĘKOWE,  
GARDEROBY, KUCHNIE

NOWE CENY
 

MEBLE NA WYMIAR
BEZPŁATNY POMIAR, WYCENA, PROJEKT

UBEZPIECZENIA

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

61 670 99 12, 662 099 244, 606 502 185

- OC, AC, NNW
- AUTO SZYBY
- DOMY, MIESZY, MIESZY KANIA
-  TURYSTYCZNE
- BIZNESOWE
- GRUPOWE
- NA ŻYCIE

SALON URODY
MAGNOLIA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82a

Kosmetyka
Kosmetolog

Magdalena
Zeuschner

pełen zakres usług
tipsy ALESSANDRO

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

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

ALBK
MONTA˚ SERWIS

• SYSTEMY ALARMOWE
• TELEFONY, DOMOFONY
• TELEWIZJA TV i SAT (C+, POLSAT, N)

• KAMERY - MONITORING
• SIECI KOMPUTEROWE

tel. 0607 382 476
www.albk.pl, info@albk.pl

10-cio letnie doÊwiadczenie

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

BIURO RACHUNKOWE
Doradca Podatkowy mgr Katarzyna Michalak 

Wpis dokonany przez Ministra Finansów na list´ Doradców Podatkowych - nr 03952

• Prowadzenie Ksiàg Przychodów i Rozchodów

• Rycza∏t ewidencjonowany

• ZUS

• Kadry Rozliczenie

Roczne

62-081 Przeêmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, fax 61 652 40 63

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

Krzysztof

               Ratajczak

Kupi´ działk´
bez poÊrednika
603 079 363

Wirtualna Galeria w Przeźmierowie
oferuje:

obrazy olejne, mozaiki, decoupage,
rośliny, gotowe zestawy

www.otoczka.ocom.pl

J´zyk polski
- przygotowanie do matury.

Korepetycji udziela
wyk∏adowca akademicki

tel. 0608 499 211
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PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”

Tarnowo Podgórne, Osiedle Zielony Gród
ul. Sasankowa 29

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
DO BAŚNIOWYCH KOMNAT!

• ZAPISY TRWAJĄ •

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

TEL. 602 327 104
przedszkoleipraca@interia.pl

PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”

SERDECZNIE

• U NAS DZIECI BAWIĄ SIĘ I UCZĄ
• CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
• SPĘDZAJĄ AKTYWNIE CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
  (W BEZPIECZNYM OGRODZIE PRZY PRZEDSZKOLU)
• NAJMŁODSZYCH ZAPRASZAMY DO KLUBU MALUCHA

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

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

Agencja PZU

AGENCJA
W BARANOWIE

Dojazd

do klienta

na telefon

Oferuje ubezpieczenia:
- domów i mieszkaƒ
- samochodów
- firm i turystyczne
- dotowane rolne

Mieczys∏aw Paczkowski
ul. Wspólna 5

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

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

0604 116 657

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

061 814 27 12 

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

NOWY SKLEP!
Przeźmierowo
- PASAŻ

pn.-pt. 9-18
sob. 9-14
tel. 61 652 46 81

Pełen asortyment rzeczy 
niezbędnych dla dziecka, 

niemowlaka! Rozmiary 0-164

Strzyżenie damskie
oraz męskie
Farbowanie na wysokiej 
jakości kosmetykach firmy
Świadczymy również usługę 
farbowania na produktach klientów
Tipsy żelowe, akrylowe oraz manicure
Nawilżający zabieg parafiną na dłonie

Wysoka jakość za przystępną cenę
oraz karty rabatowe 
dla stałych klientów.

Lusowo
ul. Wierzbowa 78
tel. 608 774 613

Zapraszamy:
Wt-pt: 9-18
Sob: 9-15

SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE
w TARNOWIE PODGÓRNYM

Sprzeda

GRUNT W TARNOWIE PODGÓRNYM
przy ulicy Roketnickiej 21A o pow. 1.0499 ha oraz 0,3699 ha wraz z NIEURZĄDZONĄ DROGĄ 

DOJAZDOWĄ. GRUNTY ZABUDOWANE BUDYNKAMI UŻYTKOWYMI ROLNICZO (magazyn 
zbożowy, metalowe silosy zbożowe, wiata, garaż, warsztat z biurem i pomieszczeniem 

socjalnym oraz stodoła). Rok BUDOWY W/W BUDYNKÓW lata 1960-te
PEŁNE UZBROJENIE

CENA 2.000.000 złotych
tel. kont. 0 693 104 921
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L OÊrodek Szkolenia
Kierowców

zaprasza na

KURS KIEROWCÓW
na kat. B - 22.01.2010

Formu∏ka

Zapraszamy

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

Informacje i zapisy codziennie:
tel. 512 306 062

ANGIELSKI
KOREPETYCJE

Gmina Tarnowo Podgórne

Możliwość dojazdu
tel. 664 083 393

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

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

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

DOM 270m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

GRUNT ROLNY 1-2,4 ha 
– GAJ WIELKI

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, soboty 8.00 - 13.00

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
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

ZAJ¢CIA PLASTYCZNE
Z ANGIELSKIM DLA DZIECI

ma∏e grupy

Lusówko, tel. 501 303 038

ODDAM W NAJEM
HALĘ WARSZTATOWO-MAGAZYNOWĄ

80m2 + zaplecze socjalne,
oraz pomieszczenie biurowe 40m2 + zaplecze socjalne

RAZEM LUB ODDZIELNIE
tel. 61 8 142 672, 605 607 880

RAGANO Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego 

informuje, że
z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienia się adres kancelarii.

Zapraszamy do nowej siedziby w budynku WESTPOINT 
Business Centre, przy. ul. Wichrowej 1a w Poznaniu

tel. 501 609 285, 61 86 70 961, 61 844 91 09         www.ragano.pl

tel.  61 8147 888
kom.  604 952 736
e-mail: biuro@schodrew.com.pl
www.schodrew.com.pl

SCHODY
BALUSTRADY POR¢CZE

tel. 604 434 139

TANIO!
Kompleksowo
układamy
kostkę brukową

Przeźmierowo, Krańcowa 5
tel: 618142 169

Pogotowie Krawieckie poleca
Skracanie, zwężanie, wszywanie zamków,

szycie firan, itp.

ZGINĘŁA LEGITYMACJA
ZNALAZŁEŚ - ZADZWOŃ

604-147-041
Marcin Piechota

*GEODETA*
607 644 710

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

Organizujemy: 
• wesela, 
• imprezy okolicznościowe 
• imprezy integracyjne, 
• catering na 
   uroczystości 
   rodzinne.

tel. 605 320 413
krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Podane Ze Smakiem

Zapraszamy na BAL WALENTYNKOWY
12.02, godz. 20.00

Cena 130 zł za parę, Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

 
 

 
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. 

Insuliny i leki kardiologiczne po obniżonych cenach. 
Wiele atrakcyjnych promocji. Tańsze zamienniki. 

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty. 

Zapraszamy !!! 
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Rejestracja i kontakt telefoniczny
tel. 0-500 097 501

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8:00-18:00

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA DLA CAŁEJ RODZINY

GABINET STOMATOLOGICZNY
MED-LUX 

Dorota Handschuh
Lekarz Stomatolog

Specjalista Stomatologii 
Ogólnej i Protetyki 
Stomatologicznej

Przeźmierowo ul. Rynkowa 63
Rejestracja tel. 0-500 097 501

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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

BUDOWA DOMÓW
REMONTY KOMPLEKSOWO
MALOWANIE • P¸YTKI
NIDA-GIPS • PANELE

INSTALACJE WOD,KAN
ZIMÑ TANIEJ

0906 668 631

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO

0725 15 15 70

dla poczàtkujàcych
pomoc w odrabianiu zadaƒ

konwersacje

SCHODY DREWNIANE

DRZWI
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY

INNE

PROJEKT, WYKONAWSTWO, MONTAŻ

USŁUGI STOLARSKIE

PRZEŹMIEROWO, KOŚCIELNA 67, tel. 501 337 552, 61 8142 423

www.warsztatstolarski.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

KAMI¡SKI TRANSPORT

601 76 25 84

Us∏ugi HDS-em
Za∏adunek i wywóz gruzu, Êmieci, ziemi, itp.
Karczowanie, niwelacje, wykopy, rozbiórki
Transport ziemi, pod∏o˝a trawnikowego
Piasek, ˝wir, prace porzàdkowe
Kr´gi betonowe

Ka˝da pizza za pó∏ ceny
w lokalu i na wynos, bez dowozu

PROMOCJA OBOWIÑZUJE
7 dni w tygodniu!

Szczegó∏y na www.ahmed.pl

Ahmed Przeêmierowo, ul. Poznaƒska 1
obok Intermotelu

tel. (61) 816-10-63, 500-700-748
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

785 77 54 77         61 65 25 112
Jedzonko za numerek

•  polecamy potrawy z mięs, ryb, warzyw i pizzę
•  serwujemy w gospodzie i dowozimy do klienta
•  organizujemy przyjęcia okolicznościowe  

w niepowtarzalnym nastroju lokalu
• przystępne ceny, gratisy!!!

Dzisiaj Ci się upiecze!

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

tel. 600 363 629

•  malowanie
•  szpachlowanie
•  elewacje
•  docieplanie poddaszy, budynków
•  uk∏adanie poz-bruku
•  monta˝ paneli
•  papy termozgrzewalne

Biuro Us∏ug
Ksi´gowych

ODBIÓR DOKUMENTÓW
OD KLIENTA BEZP¸ATNIE
e-mail: aneta@biurokuzniak.pl

tel. 509-749-163
www.biurokuzniak.pl

KOMPLEKSOWA OBS¸UGA FIRM:

PE¸NE KSI¢GI
KPiR • ZUS • KADRY

DOM - SPRZEDAM

609 350 047

NOWY WYKO¡CZONY
230m2/1900m2

Tarnowo Podgórne

• 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 61 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 67 60 41

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

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

WELTENWELTEN

785 77 54 77         61 65 25 112

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

DAR-BUD

tel. 726 583 173

• malowanie - 5 z∏/m2

• szpachlowanie - 9 z∏/m2

• uk∏adanie p∏ytek - 36 z∏/m2

FIZYKA
MATEMATYKA

692 40 44 77
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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

Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjacio³om 
serdecznie dziêkujemy za mi³¹ wspó³pracê, 

okazane nam zaufanie oraz wyrazy sympatii  
w mijaj¹cym roku. 

Jednoczeœnie ¿yczymy dalszych sukcesów, 
udanych inwestycji, pomyœlnoœci i dalszej  

owocnej wspó³pracy w nadchodz¹cym 
          Nowym Roku 2010! 

  
 

Tarnowo Podgórne 

Dyrekcja i pracownicy 



Jedyna prawdziwa, Twoja!

Zamelduj się !
40% podatków, które płacisz, wraca do Gminy zameldowania na stałe.

Fortuna na czterech kołach się toczy. Może to Tobie dopisze szczęście ?!
Nie przegap szansy na wygraną !

Nagroda:  Peugeot 107 
Uczestnicy:  zameldowani na stałe, pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne (wg sta-
nu ewidencji ludności na  dzień 14.05.2010, bez 
względu na moment, w którym nastąpiło to za-
meldowanie), którzy  wrzucą kupon do urny do 
14.05.2009, do godz. 15:30 
Instrukcja: 
 1.  Przyjdź do Wydziału Spraw Obywatel-

skich w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 
96 w Tarnowie Podgórnym  (jeżeli nie je-
steś zameldowany, zamelduj się).

 2. Kup naklejkę za złotówkę.
 3. Odbierz kupon.
 4.  Podziel kupon na 2 części wzdłuż perfo-

racji. 
 5. Jedną część 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 – niejako auto-
matycznie – uczestnikiem WIELKIEGO 
FINAŁU).

WIELKI FINAŁ

To druga strona Gminy. Więcej informacji i zdjęć, szersze pole widzenia.   
Znasz fakty, których nie znają inni? Byłeś świadkiem zdarzenia? 

Chcesz podzielić się informacją. Zapraszamy do współredagowania. 
Szczegóły na stronie.

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja

Auto może być Twoje. Pomyśl - wystarczy wrzucić kupon.  Pokaż, że jesteś aktywny.  




