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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rok akade-
micki, latawce podczas Święta Latawca w Przęźmierowie 
poleciały wysoko w górę – jednym słowem jesień w pełni. 
Ale nie poddawajmy się jesiennej nostalgii! Zapraszam do 
aktywnego i licznego udziału w wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych – szczegóły wewnątrz numeru. 

       Pozdrawiam
~ Agnieszka Rzeźnik  
Redaktor Naczelna

Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983
Biuro napraw telefonów 914
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62
Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Uwaga 

2 listopada Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten 
odpracowany będzie w sobotę, 10 listopada, w godz. 
7.30 – 15.30.

Zmiany  
w DOLINIE SAMY

9 października odbyło się Walne Zebranie LGD Dolina Samy na 
którym podano informację o wynikach wrześniowo – październi-
kowego naboru wniosków. Uzupełniono też skład Zarządu – naszą 

Gminę oprócz Anny Skrzyniarz reprezentować będzie Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat.

Zapraszamy mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne na badania profi-
laktyczne finansowane przez NFZ 

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat (roczniki od 1943 do 1962)

22 października 2012 r. (poniedziałek)
przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmiero-

wie w godzinach: 9.00 – 17.00
Badanie jest bezpłatne dla pań, które nie odbywały tego typu badań 

w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2011 (w ramach Programu Profi-
laktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po 
upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z dowodem oso-
bistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania. Badania 
prowadzone będą w ambulansie medycznym 

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL). W celu uniknięcia 
kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest 
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 pod numerem: 61 
44 81 384. 

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań 
bezpłatnych, koszt mammografii wynosi – 120 zł. Do badań płatnych 
niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specja-
listy (ginekolog, onkolog). Badania, współfinansowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne, prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
DIAGNOSTYKA – LARGO 61-860 Poznań ul. Za Groblą 3/4.
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pytania do wójta

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

Co trzeba zrobić aby wyciąć drzewo legalnie? - odpowiada Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka

Zasady usuwania drzew reguluje Ustawa o ochronie przyrody. 
Zgodnie z jej przepisami bez zezwolenia Wójta można usuwać 
drzewa i krzewy: w wieku do lat 10 (bierzemy się pod uwagę 

wiek rośliny, a nie okres od momentu posadzenia drzewa), owocowe, 
w lasach (na podstawie odrębnych przepisów o lasach), na plantacjach 
drzew i krzewów.  

W pozostałych przypadkach należy wystąpić z wnioskiem do Wój-
ta Gminy o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunię-
cie drzew lub krzewów. Wniosek, złożony i podpisany przez wszystkich 
współwłaścicieli nieruchomości, musi zawierać następujące informacje: 
dane adresowe właściciela/współwłaścicieli, tytuł prawny władania nie-
ruchomością lub oświadczenie o posiadaniu nieruchomości, nazwę ga-
tunkową drzewa lub krzewu, obwód pnia wszystkich drzew wniosko-
wanych do usunięcia (obwód pnia mierzymy na wysokości 1,3 m od 
powierzchni gruntu), przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo (np. 
ogród przydomowy, podwórze gospodarcze, droga itp.), przyczynę i ter-
min zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, 
z której zostaną usunięte krzewy, plan sytuacyjny lub rysunek pozwala-
jący na zlokalizowanie drzewa/krzewu na danej nieruchomości. Wskaza-
ne aczkolwiek nieobowiązkowe jest załączenie fotografii drzewa/krzewu. 

Po złożeniu lub przesłaniu wniosku następuje wizja terenowa i oglę-
dziny drzewa/krzewu wnioskowanego do usunięcia przez przedstawi-
ciela Urzędu Gminy. Sprawdzane jest m.in. występowanie organizmów 
chronionych lub gniazd ptasich w obrębie zadrzewienia. 

Potem zostaje wydana decyzja zezwalająca (lub odmawiająca). Po 
uprawomocnieniu się decyzji właściciel może przystąpić do usunię-
cia drzewa/krzewu. Decyzja  może być uzależniona od posadzenia in-
nych drzew/krzewów na nieruchomości. 

W przypadku usuwania drzew/krzewów z terenu Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych - działkowicz występuje z wnioskiem do swojego 
Zarządu ROD, a Zarząd do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Nowelizacja przepisów z 2010 r. wprowadziła znaczne ograniczenia 
w stosunku do prowadzenia tzw. zabiegów pielęgnacyjnych w koronach 
drzew. Obecnie dozwolone jest usuwanie gałęzi obumarłych, nadłama-
nych, wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzenia-
mi technicznymi, przycinanie korony drzewa, którego wiek nie przekra-
cza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego kształtu korony.

Dla ułatwienia składania wniosku na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta w Wy-
dziale Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska załączony 
jest do pobrania wzór wniosku o wydanie zgody na usunięcie drze-
wa lub  krzewów. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spraw 
związanych z wycinką drzew informacji udziela inspektor WIKOŚ An-
drzej Korpik, tel. 61 8959 226.

Co muszę zrobić, by zgodnie z prawem wyciąć 
drzewo rosnące na mojej posesji?
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Baranowo

 Zakończono budowę ul. Letniskowej
Ceradz Kościelny

 Przekazano plac budowy oświetlenia 
ul. Palaczówka

Chyby

 Przygotowano przetarg na budowę ul. 
Pagórkowej

Jankowice

 Trwa budowa ścieżek w parku.
Lusowo

 Zawarto umowę z wykonawcą budowy 
chodnika na ul. Poznańskiej

 Trwa budowa placu zabaw w ramach 
programu „Radosna Szkoła”

 Trwa opracowanie projektu budowla-
nego i wykonawczego kompleksu OSP 
i biblioteki.

Lusówko

 Zakończono budowę kanalizacji desz-
czowej (odwodnienia) w rejonie ul. Sie-
rosławskiej/Otowskiej

Kokoszczyn

 Trwają prace projektowe przy odtwa-
rzanie rowu przydrożnego przy ul. Sze-
rokiej

Przeźmierowo

 Trwa budowa skateparku. 
 Trwa budowa ul. Wysogotowskiej.
 Zakończono montaż siłowni zewnętrz-

nej w Parku Kanikowskiego.
 Trwa opracowanie projektu rozbudowy 

Domu Kultury
Sady

 Trwa budowa dwóch budynków – 
mieszkań komunalnych. 

 Zawarto umowę z wykonawcą budowy 
chodnika przy ul. Kwiatowej i odwod-
nienia na ul. Ludowej

Sierosław

 Trwa remont dachu w Pałacu
Tarnowo  Podgórne

 Trwają prace związane z wykonaniem 
drenażu przy przedszkolu na ul. 27 
Grudnia

 Przygotowano przetarg na budowę ul. 
Szkolnej

 Złożono wniosek o pozwolenie na bu-
dowę Tarnowskich Term

 Otrzymano pozwolenie na budowę 
targowiska

Wysogotowo

 Trwa aktualizacja projektów budowy 
ulicy Szparagowej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Od czerwca grupa entuzja-
stów biegania spotyka 
się raz w tygodniu w róż-

nych miejscach Gminy, aby ak-
tywnie spędzić czas. Trenujemy, 
ale przede wszystkim biegamy 
dla przyjemności. Nikogo z nas 
nie trzeba zmuszać do wysiłku. 
Robimy to z pełną świadomością 
i entuzjazmem. Pierwsze wyniki 
już przyszły – rekordy życiowe 
w biegach, w których startowali-
śmy, a zwieńczeniem był Półma-
raton Philipsa w Pile. 

Jeśli biegasz lub chcesz zacząć 
biegać, a nie wiesz jak się za to 
zabrać dołącz do nas. Treningi do-
stosowujemy do indywidualnych 
możliwości z konkretnymi obcią-
żeniami i wymaganiami biegacza. 

Chcesz przebiec maraton, pół-
maraton? Chcesz pobić rekord ży-
ciowy? Chcesz dobrze się czuć, 
mieć sportową sylwetkę? Pomo-
żemy i pokażemy jak to zrobić. 
W grupie łatwiej.

W perspektywie mamy stwo-
rzenie tarnowskiej drużyny bie-
gowej i wspólne wyjazdy na wie-
le zawodów jako uczestnicy lub 
kibice. Właśnie wróciliśmy z jed-
nej z pięciu największych imprez 
biegowych  na świecie Marato-
nu Berlińskiego. Część pobiegła, 
część kibicowała. 

Zapraszamy – najbliższe spo-
tkania 15 i 22 października 
o 17.00 na plaży w Lusowie. 

~PM

Pobiegaj razem z nami!

Jedźmy do Warszawy

Rada Sołecka Przeźmierowa organizuje wycieczkę do Warszawy 
w okresie 26-28 października 2012. W programie: zwiedzanie 
Muzeum F. Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, spek-

takl w Teatrze Wielkim oraz zwiedzanie Starego Miasta. 
Wyjazd 26.10 o 15.00 z parkingu przy „Pasażu”. Powrót 28.10 w go-

dzinach wieczornych. Noclegi w pokojach 3- i 4-osobowych oraz posił-
ki w Międzynarodowym Schronisku Młodzieżowym. 

Koszt wycieczki wynosi 250 zł / os i obejmuje program kulturalno-tu-
rystyczny, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. Zapisy na wycieczkę 
przyjmuje sołtys Jacek Stypiński, tel. 602 748 569. ~ na

Nasi biegacze podczas Półmaratonu w Pile
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Jakie wymagania stawiają po-
tencjalni pracodawcy, jaka 
jest sytuacja młodych osób 

na rynku pracy oraz czym zajmu-
je się Powiatowy Urząd Pracy? 
– to tylko niektóre pytania sta-
wiane podczas spotkania „Praca 
– wybieram, szukam, zmieniam”, 
które odbyło się 6 października w 
Tarnowie Podgórnym. Przyszły 
osoby poszukujące pracy, praco-
dawcy i młodzież.

O rodzajach udzielanej pomocy 
i sposobach pośredniczenia można 
było porozmawiać z przedstawicie-
lami Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, Biura Karier UAM i 
Powiatowego Urzędu Pracy. Była 
także okazja do poznania potrzeb 

„Praca – wybieram, szukam, zmieniam”

O pracy w Tarnowie Podgórnym

potencjalnych pracodawców – w 
spotkaniu uczestniczyli bowiem 
członkowie Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców, Impe-
rial Tobacco Polska, portal niania-
wartapoznania.pl oraz Oriflame. 

Spotkanie było poprzedzone 
rozmowami w gimnazjach i Li-

ceum Ogólnokształcącym, po-
święconymi sposobami budowa-
nia własnej kariery zawodowej. 

Organizatorami sobotniego 
spotkania byli Gmina Tarnowo 
Podgórne i Poznański Powiatowy 
Urząd Pracy. 

~ NGP

Pary świętujące w tym roku 50-lecie pożycia małżeń-
skiego spotkały się na uroczystości w GOK SEZAM, 
w czwartek, 4 października. Małżonkowie zostali od-

znaczeni medalami za długoletnie pożycie, przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego. Medale wręczał Wójt Gminy Tadeusz Czajka. Dostoj-
nym jubilatom życzenia złożył również Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard.

Oto tegoroczni jubilaci:
•	 Marta i Zygmunt Buda z Batorowa
•	 Małgorzata i Olgierd Garsteccy z Przeźmierowa
•	 Bogumiła i Stefan Kabacińscy z Tarnowa Podgórnego
•	 Weronika i Marian Kaczmarkowie z Wysogotowa
•	 Anna i Andrzej Karłykowie z Tarnowa Podgórnego
•	 Janina i Teodor Kubiaczykowkie z Tarnowa Podgórnego
•	 Zofia i Henryk Januszewscy z Lusówka

•	 Janina i Andrzej Libek z Tarnowa Podgórnego
•	 Janina i Stanisław Maciejewscy z Baranowa
•	 Jadwiga i Marian Przybylscy z Rumianka 
•	 Halina i Czesław Przybyłowie z Baranowa 
•	 Stanisława i Franciszek Przybyłowie z Przeźmierowa 
•	 Maria i Zdzisław Radojewscy z Przeźmierowa
•	 Jadwiga i Józef Stępień z Tarnowa Podgórnego
•	 Czesława i Jan Szyjka z Góry
•	 Anna i Leon Szymańscy z Tarnowa Podgórnego
•	 Urszula i Marian Tujdowscy z Tarnowa Podgórnego
•	 Halina i Jerzy Tecław z Baranowa 

Szanownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze  
gratulacje i życzenia wielu radosnych chwil  
spędzonych wspólnie w rodzinnym gronie.

 ~ARz

50 lat razem
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W dniach 28-30 wrze-
śnia odbyła się wy-
cieczka mieszkańców 

Baranowa na Kaszuby. Byliśmy 
w Muzeum Hymnu Narodowego, 
w Będominie, Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskim, na zamku pokrzy-
żackim w Bytowie. Zwiedziliśmy 
też Sanktuarium MB Królowej Ro-
dzin w Kościerzynie oraz kościół 
po zakonie Kartuzów z dachem 
w kształcie wieka trumny. 

Odwiedziliśmy fabrykę por-
celany „Lubiana” w Łubianie, 
której wyroby słynne są na ca-
łym świecie. W muzeum cera-
miki w Chmielnie zobaczyliśmy 
jak wyrabia się ceramikę metodą 
tradycyjną – już od 10 pokoleń 
– przez rodzinę Neclów. Kolejne 
atrakcje czekały na nas w Cen-
trum Edukacji i Promocji Regio-
nu w Szymbarku. 

Był tam oryginalny dom Sy-
biraka sprowadzony z dalekiej 
Syberii, zagroda kaszubskiego 
trapera z Ontario w Kanadzie. 
Znajduje się też tam replika bun-
kra „Ptasia Wola” i dworku z Sa-

lina oraz najdłuższa deska świata 
mierząca ponad 47 m. Szczególną 
uwagę zwraca dom do góry no-
gami, a pobyt w jego wnętrzach 
daje niezwykłe odczucia. Kolej-
nym etapem naszej wycieczki 
była wieża widokowa w Wieży-
cy, z której roztaczają się prze-
piękne widoki na tutejsze okolice. 
W miejscowości Węsiory zoba-
czyliśmy kamienne kręgi Gotów 
z I i II w. To niektóre z miejsc, 
jakie odwiedziliśmy w czasie na-
szego pobytu, a po których opro-
wadzała nas i opowiadała nam 
Beata Jankowska. Dzięki jej wie-
dzy i zaangażowaniu nikt się nie 
nudził i mógł poznać ten urokliwy 
region, jakim są Kaszuby. 

Dzięki spotkaniu z kaszubską 
kapelą poznaliśmy regionalne pie-
śni oraz tańce, których uczyliśmy 
się. Po trzech dniach wróciliśmy 
do domu pełni wrażeń i w pełni za-
dowoleni z wyjazdu zorganizowa-
nego przez radę sołecką. Szczegól-
ne podziękowania należą się Annie 
Stoińskiej, która była główną orga-
nizatorką tego wyjazdu.  ~M.S

Baranowo na Kaszubach

W dniach 26-27 wrze-
śnia reprezentowałam 
Gminę Tarnowo Pod-

górne na Samorządowym Kon-
gresie Oświaty. Zawiozłam tam 
2 135 podpisów złożonych przez 
naszych mieszkańców pod ini-
cjatywą obywatelską – projektem 
ustawy o dochodach jednostek sa-
morządowych „Stawka większa 
niż 8 mld”. Projekt przewiduje 
wzrost udziału samorządu w po-
datku PIT z 39,34% do 48,48%, 
co w naszym przypadku zaowo-
cuje dodatkowymi dochodami 
w budżecie (ponad 7 mln zł). 
Ponadto zakłada wprowadzenie 
subwencji ekologicznej dla gmin, 
które mają na swoim obszarze te-
reny chronione. Samorządowcy 
domagają się również wprowa-
dzenia zasady rekompensowania  
wydatków ponoszonych w związ-
ku z dodatkowymi obowiązkami 
nakładanymi na samorządy kolej-
nymi ustawami. 

Projekt ustawy został przynie-
siony do Sejmu przez kilkuset 
samorządowców, którzy przema-
szerowali z Placu Trzech Krzyży 
na ul. Wiejską. 

Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy złożyli podpi-
sy. W sposób szczególny sołty-
som za włożony trud w to jakże 
ważne działanie. 

I Zastępca Wójta
~ Ewa Noszczyńska-Szkurat

fot. www.stawka8mld.pl
Relacja z Samorządowego Kongresu 

Oświaty w następnym numerze  
„Sąsiadki-Czytaj”

STAWKA większa 
niż 8 mld

Samorządowcy przynieśli podpisy poparcia

Związek Kombatantów RP i B. Więźniów  
Politycznych oraz Osób Represjonowanych  

zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
które odbędzie się w 17 października (środa)  

o 13.00 w Sali „Emerytów” w Ośrodku Zdrowia 
przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym.
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aktualności

Zmodernizowana Stacja 
Uzdatniania Wody w Wy-
sogotowie oraz tranzyt wo-

dociągowy – realizację dwóch 
ważnych dla Gminy  inwestycji 
zakończyła Tarnowska Gospodar-
ka Komunalna. Ich łączna war-
tość –  ok. 21 mln złotych.

Wybudowany tranzyt wodocią-
gowego prowadzi od Stacji Uzdat-
niania Wody Wysogotowo do Lu-
sowa i dalej dwoma odnogami, 
do Lusówka i Sadów. Realizacja 
zadania zaczęła się w 2009 roku 
i trwała prawie cztery lata. Na 
tranzyt składa się ponad 14.250 m 
rur, o średnicy ø 600mm na tere-
nie stacji i ø 250mm na końcach 
w Lusówku i Sadach. Na całej 
trasie zamontowano 23 zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające 
i 37 studni odwadniających. Po-
nadto w Lusówku wybudowano 
pompownię wody ze zbiornikiem 
retencyjnym o pojemności 70 
m³ (może ona podnieść ciśnienie 
wody nawet do 6 hPa).

Natomiast prace związane 
z całkowitą przebudową Stacji 
Uzdatniania Wody w Wysogoto-
wie trwały od końca IV kwartału 
2011 r.,  a zakończyły się w lipcu 
tego roku. Przebudowa była ko-
nieczna dla  zapewnienia aktual-
nie obowiązujących parametrów 
chemicznych wody i osiągnięcia 
średniodobowej wydajności do 

Już działa! 9000m³/h (stację wybudowano na 
początku lat 90-tych, kiedy wy-
dajność wynosiła ok. 3000m³/h, 
a  zawartość żelaza wynosiła 500 
µg/l zamiast aktualnie obowiązu-
jącej 200µg/l). 

Rozruch przebudowanej stacji 
i włączenie jej do użytkowania 
rozpoczęto w sierpniu. To spowo-
dowało sporadyczne uciążliwości 
takie jak spadki ciśnienia, prze-
barwienie wody i uciążliwe prze-
wonienie chlorem. Dziękujemy 
za Państwa wyrozumiałość pod-
czas procesu uruchamiania stacji. 
Mamy jednocześnie nadzieję, że 
wkrótce te utrudnienia się skończą. 

Poniżej zamieszczamy wyniki 
badań fizykochemicznych wody 
z SUW Wysogotowo, wykonane 
na początku września 2012 r.

~ Edward Sobański
Prezes TP-KOM

Wszystkich zainteresowanych 
tematem produkcji wody pit-
nej zapraszamy do odwiedzenia 
naszej zmodernizowanej Stacji 
Uzdatniania Wody w Wysogoto-
wie przy ul. Grzybowej. W so-
botę, 20 października, w godz. 
11.00 – 14.00 warto przyjść 
i dowiedzieć się skąd się bierze 
woda w naszych kranach. Bę-
dzie można także zobaczyć, jak 
wygląda – niedostępne na co 
dzień – wnętrze stacji. Mile wi-
dziane rodziny z dziećmi! Pra-
cownicy TP-KOM odpowiedzą 
na każde pytanie!

Piętnastoletni Michał Wnuk 
z  Przeźmierowa płynie na 
żaglowcu Pogoria uczest-

nicząc w rejsie „Szkoła pod Ża-
glami”. Grupa gimnazjalistów 
wyruszyła ze Świnoujścia przez 
Morze Bałtyckie, Północne, 
Zatokę Biskajską, Lizbonę, Gi-
braltar, Baleary do Genui. Udział 
w rejsie jest nagrodą dla najbar-
dziej aktywnych wolontariuszy, 
niosących pomoc osobom niepeł-
nosprawnym, chorym i potrzebu-
jącym.  

Jak wygląda dzień na żaglow-
cu? Uczniowie są podzieleni na 

Michał płynie na Pogorii trzy zespoły zwane wachtami 
i pełnią służbę pokładową zmie-
niając się co 4 godziny w rytmie 
4 godziny służby i 8 godzin odpo-
czynku. Na morzu lekcje odbywa-
ją się każdego dnia bez wyjątku.  
Mogą być kartkówki, sprawdzia-
ny, testy, prowadzony jest dzien-
nik lekcyjny. W czasie postoju 
w porcie na pokładzie pozostaje 
szczątkowa wachta portowa (ofi-
cer i 2-4 uczniów), a reszta załogi 
może jechać na wycieczkę, iść do 
miasta czy na plażę. 

Rejs trwa od 22 września do  
3 listopada. W przygotowaniach 
do wyjazdu Michała wsparła 
Gmina Tarnowo Podgórne. 

 ~ARzMichał Wnuk
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sprawozdanie 

Wrzesień był miesiącem 
znacznej aktywności 
Rady Gminy. Zaplano-

wałem w nim aż dwie sesje robo-
cze. Pierwsza z nich odbyła się 11 
września. Porządek obrad przewi-
dywał prace nad podjęciem sied-
miu uchwał. Trzy z nich dotyczyły 
tematyki zagospodarowania prze-
strzennego. Jako pierwszą podję-
liśmy uchwałę dotyczącą zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej położo-
nych w Lusowie w okolicy ronda. 
To stosunkowo długo i drobiazgo-
wo procedowany plan. Kolejny 
projekt uchwały z opisywanego 

zakresu dotyczył przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w obrębie ul. Rynkowej w Prze-
źmierowie dla działki nr 1708. 
Zmiana ma dotyczyć niewielkie-
go fragmentu terenu położonego 
w granicach tzw. „Centrum Prze-
źmierowa”. Modyfikacja zapisu 
planu ma umożliwić lokalizację 
na przedmiotowej działce budyn-
ku o mieszanej funkcji mieszkal-
nej i usługowej bez określania 

szczegółowych proporcji między 
powierzchniami obu tych spo-
sobów przeznaczenia. Ostatni 
z projektów z opisywanego za-
kresu dotyczył wniosku o zmianę 
uchwały Rady Gminy w sprawie 
miejscowego planu przestrzenne-
go zagospodarowania w Sadach 
przy ul. Jeżynowej. Wniosek zo-
stał przez Radę Gminy przeana-
lizowany i po zasięgnięciu opinii 
Wójta odrzucony. 

Na sesję, która odbyła się 25 
września przygotowano 13 pro-
jektów uchwał. Jednym z naj-
ważniejszych był podział Gminy 
na 21 jednomandatowych okrę-
gów wyborczych. Rada Gminy 
w wyborach samorządowych, 
jakie odbędą się w 2014 r., wy-
bierana będzie w myśl Usta-
wy Kodeks Wyborczy z dnia 
05.01.2011 r. w okręgach o ta-
kim właśnie charakterze. By 
do tego doszło konieczne jest 
wypełnienie sformalizowanej 
i skomplikowanej procedury, 
której podjęta uchwała Rady 
Gminy, jest tylko jednym z po-
czątkowych etapów.  

Następny projekt uchwały do-
tyczący mniej istotnego przyzna-
nia ulg w przejazdach komunika-
cją gminną doktorantom stał się 
okazją do długiej i owocnej dys-
kusji jaka wywiązała się po wyja-
śnieniach Prezesa spółki TPBUS. 
Wiodącym tematem tej dysku-
sji była strategia działania spół-
ki, a zwłaszcza problem takiego 
zracjonalizowania połączeń ko-
munikacyjnych, które pozwoliło-
by ograniczać w przyszłości la-
winowo rosnące obecnie dopłaty 
do spółki z budżetu Gminy bez 
pogorszenia jakości obsługi. Ze-
stawienie projektów z obu wrze-
śniowych sesji dostępne jest na 
stronie internetowej Gminy w za-

kładce Rada Gminy. W części se-
sji dotyczącej sprawozdania z prac 
Wójta Rada wysłuchała szczegó-
łowej relacji z realizacji projektu 
pod nazwą „Tarnowskie Termy”. 
To przedsięwzięcie znajduje się 
w fazie wyłaniania prezesa spółki. 
Kolejną ważną sprawą omawia-
ną w sprawozdaniu była informa-
cja Wójta na temat stanu przygo-
towań Gminy do wejścia w życie 
nowej Ustawy o utrzymaniu po-
rządku w gminach, rewolucjoni-
zującej podejście do gospodarki 
odpadami. W trybie przywołanej 
ustawy najpóźniej od lipca 2013 
r. musi zacząć działać w gmi-
nie zupełnie nowy system w tej 
dziedzinie. Wszyscy mieszkań-
cy zamiast płacić jak dotychczas 
za wywóz pojedynczych kubłów 
uiszczać będą tzw. opłatę śmiecio-
wą. Jej wysokość będzie niezależ-
na od ilości „wyprodukowanych” 
śmieci. Tym samym zniknie po-
kusa palenia śmieci czy wywo-
zu ich np. do lasu. Ustawodawca 
nałożył na Gminę szereg nowych 
dolegliwych obowiązków zwią-
zanych z odbiorem selekcją, prze-
wozem, składowaniem odpadów. 
Przytoczona ustawa to wymóg 
dostosowania polskich przepisów 
do standardów unijnych. Będzie 
pewnie trochę drożej, ale powin-
no być zdecydowanie czyściej! Na 
opisywanej sesji II Zastępca Wój-
ta przekazał Radzie sprawozdanie 
na temat zaawansowania przygo-
towań Gminy do tego niełatwego 
i kosztownego zadania. Następna 
sesja Rady Gminy odbędzie się 16 
października. Jej program dostęp-
ny jest również na stronie interne-
towej Gminy. Zainteresowanych 
serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w obradach.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada uchwaliła 

podział Gminy na 21 

jednomandatowych 

okręgów wyborczych

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 11 i 25 września
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  bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika
Wybrane interwencje podejmowane przez 

strażników gminnych we wrześniu:
3 września, Tarnowo Podgórne: strażni-

cy podjęli interwencję wobec osób spożywających al-
kohol w miejscu zabronionym, wobec sprawców wy-
kroczenia zastosowano środki prawem przewidziane;

5 września, Wysogotowo: strażnicy podjęli interwencję 
dotyczącą spalania odpadów na powierzchni ziemi, wobec 
sprawcy wykroczenia zastosowano środki prawem prze-
widziane;

7 września, Baranowo: straż-
nicy skontrolowali nieruchomość 
w związku z podejrzeniem niele-
galnego wylewania nieczystości 
ciekłych, sprawdzono umowę na 
wywóz odpadów ciekłych oraz 
rachunki za opróżnianie zbiornika 
bezodpływowego, w wyniku kon-
troli nie stwierdzono nieprawidło-
wości;

14 września, Sierosław: straż-
nicy zabezpieczyli miejsce uszko-
dzonej studzienki kanalizacyjnej, 
informację przekazali do odpo-
wiedzialnego podmiotu, który do-
konał naprawy uszkodzenia;

18 września, Jankowice: inter-
wencja dotycząca rannej sarny, 
po przybyciu na miejsce  strażni-
cy stwierdzili sarnę ranną w wyni-
ku zdarzenia drogowego, na miej-
sce wezwano weterynarza, który 
zabrał ranne zwierzę do lecznicy. 
Zdarzenie w tej samej miejscowo-
ści, lecz dotyczące rannego jenota 
miało miejsce 24 września;

23 września, Przeźmierowo: 
strażnicy zlokalizowali niele-
galne wysypisko części samo-

chodowych, nie udało ustalić się 
sprawcy wykroczenia, zlecono 
posprzątanie tego miejsca;

24 września, Lusówko: straż-
nicy otrzymali dwa zgłoszenia o 
nielegalnej wycince drzew, infor-
macja niezwłocznie została prze-
kazana do odpowiedniego wy-
działu Urzędu Gminy, w chwili 
obecnej trwają czynności wyja-
śniające;

26 września, Swadzim: straż-
nicy zlokalizowali nielegalne wy-
sypisko odpadów, w chwili obec-
nej trwają czynności wyjaśniające 
zmierzające do ustalenia sprawcy 
wykroczenia.

Początek roku szkolnego to 
okres, w którym strażnicy gminni 
odwiedzają uczniów szkół podsta-
wowych i przedszkolaków naszej 
Gminy, by porozmawiać z nimi 
na temat bezpieczeństwa na dro-
dze. Często towarzyszy nam ma-
skotka Lwa, co spotyka się z en-
tuzjazmem wśród najmłodszych.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Po raz kolejny chcemy zwrócić Państwa uwagę 
na temat zwierzyny dzikiej, z którą stykamy 
się w naszym środowisku.

Powiększający się z dnia na dzień zasięg zabu-
dowań ludzkich, bogate w zwierzęcy pokarm pola 
i ogrody, ograniczona liczebność drapieżników i co 
ważne – stosunkowo łatwy dostęp do pokarmu (świa-
dome dokarmianie, śmietniska, wysypiska odpadów 
organicznych, a także resztki pożywienia w miskach 
naszych czworonogów itp.) to powoduje, że problem 
występowania dzikich zwierząt w bliskości osiedli 
ludzkich narasta. 

W związku z tym chcemy zwrócić uwagę Państwa, 
aby nie wyrzucać odpadów z gospodarstwa domo-
wego w pobliżu swoich zabudowań, bowiem  zwie-
rzęta przyzwyczajone do pożywienia w danym miej-
scu, przestają szukać go gdzie indziej. Nie mylmy 
dzikiej przyrody z tym, co dzieje się w miejskich par-
kach. Dokarmianie dzików czy saren to nie to samo, 
co dokarmianie łabędzi i kaczek w sadzawce lub pta-
ków w karmniku. 

~ Elżbieta Kucharska
Straż Gminna

Wrzesień dla strażaków 
przebiegł jak zwykle 
bardzo pracowicie. 

Poza działaniami typowo ratowni-
czymi  braliśmy udział w niezapo-
wiedzianych, dużych ćwiczeniach 
oraz w sprawdzeniu mobilności i  
gotowości bojowej dla jednostek 
OSP  z Gminy Tarnowo Podgór-
ne, Dopiewo, Buk, oraz JRG 2 z 
Poznania, zorganizowanych przez 
PSP  Poznań.

UWAGA ROZPOCZYNA 
SIĘ SEZON GRZEWCZY !!!

Rozpoczyna się sezon grzew-
czy, a co za tym idzie wzrasta za-
grożenie pożarowe w budynkach 
mieszkalnych. W trosce o bez-
pieczeństwo wszystkich miesz-
kańców Gminy zachęcamy do 
dokonywania przeglądów insta-
lacji kominowej oraz wszystkich 

urządzeń grzewczych wyłącznie  
przez osoby do tego uprawnione. 
Proponujemy rozważenie mon-
tażu czujników wykrywających 
tlenek węgla. Jest on śmiertel-
nym zagrożeniem dla człowieka, 
bezbarwny i pozbawiony smaku. 
Powstaje podczas niepełnego pro-
cesu spalania na skutek niedosta-
tecznej ilości tlenu w otaczającej 
atmosferze niezależnie od rodza-
ju pieca oraz używanego paliwa 
(gazu ziemnego, węgla, drew-
na). Następną ważna sprawą jest 
odpowiednie składowanie ma-
teriałów opałowych tak, aby nie 
znajdowały się w bezpośrednim 
sąsiedztwie pieca.

~Tomasz Kubacki
Inspektor ochrony ppoż

OSP Tarnowo Podgórne

Wrzesień w OSPDzikie zwierzęta
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 sprawozdania

POselskie wieści

W dniach 19-21 wrze-
śnia na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu odbył się II Ogól-
nopolski Kongres Politologii. 
W uroczystości inauguracyjnej, 
uczestniczył poseł Waldy Dzi-
kowski. Tematem Kongresu była 
Polska i Europa wobec wyzwań 
współczesnego świata. 

W dniu 21 września 2012 r. po-
seł Waldy Dzikowski wziął udział 
w uroczystości wmurowania ka-
mienia węgielnego pod budowę 
Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii Nobel Tower w Poznaniu. 
Powstanie nowoczesny park na-
ukowo-technologiczny, a w nim 
powierzchnie biurowe i laborato-
ryjne, inkubator przedsiębiorczo-
ści, nowoczesne Data Center oraz 
zaplecze szkoleniowe.

24 września 2012 r., na zapro-
szenie Posła Tomasza Nowaka, 
Waldy Dzikowski udał się z wi-
zytą do powiatu konińskiego. 
W Starostwie Powiatowym od-
było się spotkanie z licznie zgro-
madzonymi samorządowcami. 
Uczestniczyli w nim m.in. Sena-
tor Ireneusz Niewiarowski, Staro-
sta Koniński Małgorzata Waszak, 
przewodniczący Rady Miasta 
w Koninie Wiesław Steinke oraz 
wójtowie i burmistrzowie, człon-
kowie rad powiatu i gmin i urzęd-
nicy samorządowi.  Głównymi te-
matami spotkania były prace nad 
reformą ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
podział MSWiA, Kodeks Wybor-
czy, reforma Karty Nauczyciela 
i Kodeks Budowlany. Poseł Wal-
dy Dzikowski podkreślił potrzebę 

wprowadzenia dogłębnych zmian 
w finansach komunalnych. Za-
znaczył również, że projekt re-
formy tzw, „janosikowego” jest 
tymczasowy, aczkolwiek zmiany 
w tym zakresie są niezbędne.

Poseł Waldy Dzikowski za-
angażował się w pomoc samo-
rządowcom, którym przyjdzie 
remontować i odśnieżać od 1 
stycznia 2013 r dawne drogi kra-
jowe czy  wojewódzkie. W takiej 
sytuacji znalazły się gminy  Swa-
rzędz, Łubowo i Pobiedziska po 
przekazaniu 35 - kilometrowego 
odcinka obecnej drogi krajowej nr 
5. Poseł spotka się w tej sprawie 
z Ministrem Transportu Sławomi-
rem Nowakiem. W podobnej sy-
tuacji jest 20 gmin w kraju.

~ Biuro Poselskie PO

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 19 września

Kolejna, XXI sesja, Rady 
Powiatu odbyła się 19 
września. Przed podję-

ciem uchwał radni wysłuchali in-
formacji dyr. Centrum Badań Me-
tropolitalnych UAM prof. dr. hab. 
Tomasza Kaczmarka pt. „Dzia-
łanie strategiczne Powiatu Po-
znańskiego na forum Aglomeracji 
Poznańskiej”. Szczegółowo omó-
wiono tematy: Powiat w struk-
turach aglomeracji,  Dynamika i 
trendy rozwoju powiatu, Funkcje 
powiatu w aglomeracji, Strategia 
rozwoju Powiatu do 2015 r. Przy-
kład działań w zakresie transportu 
publicznego. 

W ramach XXI sesji Rada roz-
patrzyła następujące uchwały: 

– Powierzono Gminie Kostrzyń 
zadanie zarządzania droga powia-
tową nr 2409P,

– Udzielono Gminie Tarnowo 
Podgórne pomocy finansowej 
formie dotacji celowej na reali-
zację w 2013 r. w ramach „Na-
rodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój” zadania pn. „Popra-
wa dostępności komunikacyjnej 
terenów przemysłowych i miesz-
kaniowych w Tarnowie Podgór-
nym, Lusówku i Jankowicach” 
w wysokości 30 tys. zł ,

– Powierzenie Gminie Mosina 
zadania zarządzania drogą powia-
tową nr 2460P – remont  chodnika 
w Czapurach, 

– Powierzono Gminie Tarno-
wo Podgórne zarządzanie drogą 
powiatową nr 2419P w zakresie 
realizacji zadania pn. „Przebu-
dowy drogi nr 2419P Lusówko-
-Sady w miejscowości w ciągu 
ul. Tarnowskiej, na odcinku od 
Jankowickiej do Grabowej”. 
Zadanie to będzie współfinan-
sowane ze środków budżetu 
państwa w ramach NPPDL w 
wysokości 30% wartości kwa-
lifikowanej zadania (koszt dla 
Powiatu i Gminy Tarnowo Pod-
górne po 1.100.000 zł.), 

– Powierzono Gminie Tarno-
wo Podgórne zarządzanie drogą 
powiatowa nr 2419P na odcinku 
ul. Poznańskiej w m. Lusowo – 
przebudowa pasa drogowego – 
budowa chodnika. 

Jednogłośnie dokonano zmian 
w budżecie Powiatu Poznańskie-
go na 2012 r. Wprowadzono m.in. 
budowę drogi gminnej Trakt Na-
poleoński w gminie Rokietnica, 
która będzie realizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu i ustalono limit wydatków na 
sumę 2.500.000 zł na rok 2013. 
(To bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców Rokietnicy). 

Z wyrazami szacunku 
Radna Powiatu  

~ Krystyna Semba 

29 września, jako przewod-
nicząca Powiatowej Społecznej 
Rady Osób Niepełnosprawnych, 
uczestniczyłam w Kórniku w 
otwarciu Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelek-
tualna i zaburzeniami psychicz-
nymi. Takich domów jest bardzo 
mało. To przedsięwzięcie jest god-
ne naśladowania! 
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zdrowie

Rozmowa z prof. dr 
hab. n. med. Witol-
dem Kędzią, Kie-

rownikiem Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego 
Populacyjny Program Profi-
laktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy 
w Poznaniu

Codziennie umiera w Polsce 
aż 5 kobiet na raka szyjki maci-
cy. Dlaczego jest aż tak źle?

Bezpośrednim powodem tego 
stanu rzeczy jest niska zgłaszal-
ność kobiet do badań cytologicz-
nych wykonywanych w ramach 
obowiązującego od 5 lat w Polsce 
Populacyjnego Programu Profi-
laktyki i Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Szyjki Macicy. Pomi-
mo nagłaśniania problemu dużej 
zachorowalności na raka szyjki 
macicy i bezpłatnej oferty badań 
cytologicznych mniej niż 1/3 Po-
lek regularnie wykonuje badania 
cytologiczne. Na świecie korzy-
stanie z programów profilaktycz-
nych spowodowało spadek zacho-
rowalności i umieralności na raka 
szyjki macicy o około 80%. Na 
szczęście w Wielkopolsce od 5 lat 
obserwujemy stale zwiększające 
się zainteresowanie bezpłatnymi 
badaniami cytologicznymi świad-
czonymi w ramach Programu 
i wykonywanymi również przez 
ginekologów w ramach tzw. AOS 
czyli Ambulatoryjnej Opieki Spe-
cjalistycznej.  

Które kobiety są w grupie naj-
wyższego ryzyka?

Największe ryzyko dotyczy 
kobiet, które wcześnie podjęły ak-
tywność płciową i często zmienia-
ły partnerów seksualnych. Wła-
śnie one mają największą szansę 
na zakażenie się, przenoszoną dro-
gą płciową infekcją wywołaną wi-
rusem brodawczaka ludzkiego. To 
zakażenia, jeśli utrzyma się przez 
kilka lat w nabłonku pokrywają-
cym szyjkę macicy, może dopro-
wadzić do rozwoju nowotworu. 
Ryzyko dotyczy także wieloródek 
czy kobiet stosujących przez wiele 
lat doustne środki antykoncepcyj-

Badaj się regularnie! 
ne i/lub palące nałogowo papie-
rosy. Podwyższone ryzyko wiąże 
się również z brakiem dbałości ze 
strony kobiety o regularnie wy-
konywane wymazy cytologiczne 
u ginekologa.

Jak często należy wykonywać 
badanie cytologiczne? Kiedy 
zacząć?

Badanie cytologiczne powin-
no się wykonywać od momentu 
rozpoczęcia życia płciowego,  na 
pewno nie później niż trzy lata od 
podjęcia aktywności seksualnej. 
Wymazy cytologiczne powinno się 
wykonywać co trzy lata, regular-
nie od 25 do 59 roku życia. Nie jest 
błędem gdy ginekolog pobierze 
wymaz częściej niż co trzy lata lub 
wykona go poza opisanymi powy-
żej granicami wiekowymi.

Dlaczego badanie cytologiczne 
jest tak ważne?

Ponieważ jest to aktualnie naj-
lepszy, najbardziej dostępny, naj-
prostszy i najtańszy sposób, by 
ustrzec się raka szyjki macicy. Wy-
konując regularnie wymazy cyto-
logiczne nie pozwolimy na rozwój 
zaawansowanej postaci raka. Two-
rzący się nowotwór jest wykry-
wany na bardzo wczesnym etapie. 
Aby go zwalczyć przeprowadza 
się bardzo prosty zabieg, trwający 
15 min. Pacjentka po zabiegu idzie 
do domu – wyleczona. Całość trwa 
jeden dzień. Zabieg ten nazywa się 
konizacją szyjki macicy.

Co należy zrobić, jeśli badanie 
cytologiczne wykaże obecność 
nieprawidłowych komórek?

Decyzja jest zawsze taka sama. 
Należy zgłosić się za radą lekarza 
ginekologa na tzw. kolposkopię 
czyli badanie, które ma wyjaśnić 
co dzieje się na szyjce macicy. 
Polega ona na oglądaniu szyjki 
uwidocznionej we wzierniku zało-

żonym do pochwy. Obraz podlega 
kilkukrotnemu powiększeniu i po-
zwala wypatrzyć miejsce, w któ-
rym tworzy się nowotwór. Z tego 
miejsca pobiera się biopsyjnie 
wycinki do badania histopatolo-
gicznego. Badanie patomorfolo-
giczne potwierdza lub wyklucza 
patologię. Jeśli nieprawidłowości 
są potwierdzone zwykle trzeba 
wykonać konizację, opisana po-
wyżej lub podjąć inne leczenie. 
Jeśli nieprawidłowości z wymazu 
nie zostaną potwierdzone, kobieta 
nie musi być leczona.

Jakie są warunki uczestnictwa 
w Programie?

Program zaprasza kobiety 
w wieku 25-59 lat, które rozpo-
częły współżycie płciowe i przez 
trzy ostatnie lata nie miały wyko-
nanego badania cytologicznego 
w ramach umowy z NFZ. 

Na czym polegają zmiany 
w organizmie wywołane przez 
wirusa HPV?

Wirus a szczególnie jego typy 
onkogenne przenoszą się głównie 
na drodze kontaktów płciowych. 
Zakażenie jest najczęściej bezob-
jawowe. Szyjka macicy zakażo-
na HPV wydaje się niezmieniona 
i nawet dobry ginekolog nie jest 
w stanie rozpoznać tego zakażenia 
na szyjce jeśli nie wykona wymazu 
cytologicznego i badań dodatko-
wych. Długoletnia obecność tego 
skrytego zakażenia na szyjce maci-
cy może doprowadzić do rozwoju 
raka. Kiedy pojawiają się ból i nie-
regularne krwawienia z pochwy 
jest czasami zbyt późno na sku-
teczna pomoc. Dlatego tak ważny 
jest regularnie pobierany wymaz 
cytologiczny.

Czy szczepienie na HPV ozna-
cza, że można zrezygnować z re-
gularnych badań cytologicznych?

Absolutnie nie. Nawet szcze-
pienie wykonane u dziewczynek 
przed inicjacją płciową nie zwal-
nia ich z profilaktyki onkologicz-
nej w późniejszym wieku. Doty-
czy to wszystkich szczepionych 
przeciwko HPV.

Dziękuje za rozmowę

Badania cytologiczne  
to najlepszy sposób,  
by ustrzec się raka szyjki 
macicy.
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informacje
Uchwała Nr XXXVI / 430 / 2012
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie: podział gminy na 21 jed-
nomandatowych okręgów wybor-
czych, ustalenia ich granic i numerów 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późniejszymi 
zmianami), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 
i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, z późniejszymi zmianami), Uchwa-
łą Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wy-

tycznych dotyczących podziału jedno-
stek samorządu terytorialnego na okrę-
gi wyborcze oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  
w związku z art. 17 pkt 2 – ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Tarno-

wo Podgórne na 21 jednomandatowych 
okręgów wyborczych.

§ 2
Granice i numery poszczególnych 

okręgów wyborczych określa załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy.
§ 4

Uchwała podlega przekazaniu Woje-
wodzie Wielkopolskiemu i Komisarzo-
wi Wyborczemu w Poznaniu

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego oraz podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości w sposób zwyczajo-
wo przyjęty, przez jej rozplakatowanie  
i opublikowanie w miesięczniku „Są-
siadka-Czytaj”.

Załącznik do  Uchwały  Nr XXXVI / 430 / 2012 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne  z dnia 25 września 2012 roku 

PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE  NA 21 JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH 

Okręg  
wyborczy Nr

Granice okręgu wyborczego

1 Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo 
ulice: Ametystowa, Budowlanych, Graniczna, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Miodowa, Nad Miedzą, Perłowa, Pogodna, 
Przemysława, Przygraniczna, Rubinowa, Rzemieślnicza, Szmaragdowa, Topazowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Za Miedzą

2 Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo 
ulice: Biała, Błękitna, Cicha, Karminowa, Kasztanowa, Letnia, Nowina, Parkowa, Platynowa, Poznańska, Purpurowa, Ra-
dosna, Rolna, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Szamotulska, Turkusowa, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, Złota

3 Okręg obejmuje sołectwo Chyby
4 Okręg obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn, Rumianek
5 Okręg obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice
6 Okręg obejmuje sołectwo Lusowo
7 Okręg obejmuje sołectwa: Batorowo, Swadzim, Wysogotowo
8 Okręg obejmuje sołectwo Sady
9 Okręg obejmuje część sołectwa Lusówko 

ulice: Admiralska. Albatrosa, Amurowa, Bałtycka, Bosmańska, Bursztynowa, Fregatowa, Grabowa, Hangarowa, Jachtowa, 
Jankowicka, Jastrzębia, Kaperska, Kapitańska, Lazurowa, Leszczynowa, Łabędzia, Masztowa, Morska, Neptuna, Niecała, 
Okrętowa, Otowska, Perkozowa, Piracka, Portowa, Przystaniowa, Przy Jeziorze, Regatowa, Rejsowa, Rybacka, Syrenki, 
Szantowa, Szkolna, Sztormowa, Tarnowska, Trzcinowa, Wiązowa, Wiklinowa, Wioślarska, Wiśniowa, Wodna, Wodnika, 
Wymowa, Zespołowa, Żeglarska, Żurawia
wieś: Otowo

10 Okręg obejmuje sołectwo Sierosław i część sołectwa Lusówko 
ulice: Agawy, Aksamitki, Anyżowa, Azalii, Begonii, Cienista, Dalii, Dopiewska, Hiacynta, Imbirowa, Jemioły, Kaczeńca, 
Kminkowa, Lawendy, Maka, Mniszkowa, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Prosta, Róży, Sierosławska, Stokrotki, Stor-
czyka, Tulipana

11 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Derkaczowa, Dropia, Gołębia, Jarząbkowa, Jaskółcza, 
Kukułcza, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Przepiórcza, Sadowa, Skow-
ronkowa, Słowicza, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, 
Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.

12 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Brzoskwiniowa, Dolina, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11  
i numery parzyste 2 – 22, Leśna, Poznańska, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru 
2 – 92,Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 - 14, Słoneczna, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, 
Wiśniowa.

13 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna 
numery nieparzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krótka,  Łanowa, Olszynowa, 
Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste od numeru 94 do końca, Świerkowa, Wrzosowa, 
Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.

14 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Borówkowa, Jagodowa, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do 
końca, Kwiatowa, Lotnicza  numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery parzyste od numeru 56 do końca, Mo-
drzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Osiedlowa, 
Południowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Sosnowa.
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stowarzyszenie
15 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo

ulice: Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i 
numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, 
Majowa, Malinowa, Orzechowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36, Poziomkowa, Rzemieśl-
nicza, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

16 Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca  
i numery parzyste od 24 do końca, Morelowa, Piaskowa, Składowa, numery nieparzyste 21 do końca i numery parzyste 18 
do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50. 

17 Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Przecznica, 
Rokietnicka, Rolna, Spółdzielcza, Wesoła, Zbożowa

18 Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Jasna, Księdza Czesława Niklewicza, 
Księdza Zbigniewa Sasa, Okrężna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa, Szkolna, Wąska, Wenecka, 
Zielona

19 Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32 do końca, Fioł-
kowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, 
Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, 
Żonkilowa. 

20 Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 25 Stycznia, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Ogrodo-
wa, Pocztowa, Poznańska numery nieparzyste 1 – 119 i numery parzyste 2 – 102, Sowia, Szumin, Wierzbowa.

21 Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Aleja Solidarności, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Nowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Poznańska numery 
nieparzyste od numeru 121 do końca i numery parzyste od numeru 104 do końca, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, 
Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Wiśniowy Sad, Zachodnia.

Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia podziału gminy na okręgi. Skargę wnosi się do Komisarza 
Wyborczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jak co roku na czas wakacji 
Tarnowskie Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców zawie-

siło swoje spotkania. Nie znaczy 
to oczywiście, że stowarzyszenie 
nie funkcjonuje w tym okresie. 
12 września 2012 odbyło się ze-
branie członków, aby podsumo-
wać ten czas, a także omówić cele 
i zadania na najbliższe miesiące. 
Podczas tego spotkania naszymi 
gośćmi byli Wójt Gminy Tade-
usz Czajka oraz I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, z któ-
rymi stale współpracujemy.

Po przedstawieniu nowych 
członków TSP, omówiliśmy spra-
wy bieżące. Piotr Reiter zaprezen-
tował projekt „Praca – wybieram, 
szukam, zmieniam”, w który po-
stanowiliśmy się zaangażować. 
Dla przedsiębiorców naszej Gmi-
ny sprawy pracownicze są szcze-
gólnie ważne, a to spotkanie było 
platformą łączącą te dwa środo-
wiska i często różne spojrzenia na 
te same kwestie. Następnie każdy 
miał możliwość wypowiedzenia 
się na temat przyszłości naszego 
stowarzyszenia – służyła temu 

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

wcześniej przygotowana ankieta. 
Na podstawie jej wyników opra-
cowane zostały kierunki rozwoju 
TSP oraz działania priorytetowe.   
Jednym z ważniejszych punktów 
naszego spotkani była dyskusja na 
temat sytuacji gospodarczej i jej 
aktualnego wpływu na obecną 
kondycję przedsiębiorstw. Dzie-
liliśmy się naszymi obserwacjami 
i doświadczeniami ostatnich mie-
sięcy. Było to niezwykle ciekawe 
doświadczenie i dla wielu inspi-
rujące, aby zastosować sprawdzo-
ne już rozwiązania w swoich fir-

mach. Dzięki takim rozmowom 
lepiej możemy przygotować się 
do zachodzących zjawisk i w od-
powiedni sposób reagować na nie.

Po zakończeniu części oficjal-
nej rozmowy były kontynuowane 
w mniejszych grupach przy trady-
cyjnym już poczęstunku. 

~SH

Wszystkich przedsiębiorców 
z terenu naszej Gminy, zaintere-
sowanych podjęciem współpra-
cy z TSP zapraszamy do kontaktu 
info@tsp.pl  
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 wspomnienie

„Obyś cudze dzieci 
uczył!” Na szczę-
ście to stare porze-

kadło, będące raczej przestrogą, 
nie odwiodło Tadzia Sikorskie-
go od tego, aby całą swą wiedzę, 
umiejętności wychowawcze i or-
ganizacyjne poświęcić wielkopol-
skiej, a w szczególności tarnow-
skiej, oświacie.

Tadeusz Sikorski urodził się 20 
lipca 1927 roku w Zapuście (po-
wiat Szamotuły). Pochodził z ro-
dziny rolniczej. W 1934 r. rozpo-
czął naukę w szkole powszechnej. 
Na skutek wojny musiał opuścić 
rodzime tereny. Edukację kon-
tynuował na tajnych kompletach 
w gimnazjum, które ukończył 
już po wojnie. Po wielu latach, 
w prywatnej rozmowie, wspomi-
nał ten okres jako bardzo trudny. 
W 1947 roku podjął pracę za-
wodową w szkole w niedalekim 
Mrowinie. Jednocześnie starał się 
o zdobycie rzeczywistej i formal-
nej wiedzy z dydaktyki i wycho-

50-lecie Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Wspomnienie o Tadeuszu Sikorskim
wania – w 1949 r.ukończył ekster-
nistycznie Liceum Pedagogiczne 
w Wągrowcu. To dało mu stabili-
zację w zawodzie.

 W tym czasie rozpoczął studia 
na UAM w Poznaniu na Wydziale 
Humanistycznym i Filozoficzno – 
Historycznym w zakresie historii, 
gdzie w 1951 r. uzyskał stopień 
magistra filozofii.

Potem, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, otrzymał nakaz 
pracy ze skierowaniem do Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowym 
Tomyślu (do 31 sierpnia 1953 r.).

 18 grudnia 1952 r. zawarł zwią-
zek małżeński z Magdaleną Torz 
i miał pięcioro dzieci. W 1953 
r. przeniesiony został do szkoły 
w Luboniu – Żabikowie. Tam ob-
jął stanowisko kierownika szkoły. 
Funkcję tę pełnił do 1960 r. Potem 
awansował na stanowisko pod-
inspektora oświaty powiatu po-
znańskiego, gdzie pracował czte-
ry lata.

W roku 1964 na UAM w Pozna-
niu uzyskał drugi tytuł magister-
ski – z pedagogiki. Następnie kie-
rował placówką w Dymaczewie 
Starym, a potem – w Chybach. Po 
reorganizacji oświaty w 1973 r. 
w gminie Tarnowo Podgórne peł-
nił obowiązki zastępcy Gminnego 
Dyrektora Szkół, a w latach 1983- 
85 dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Był też 
radnym Gminy Tarnowo Podgór-
ne przez 15 lat.

 Za swą pracę i działalność od-
znaczony został m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, 
Odznaką Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego, na-
grodami MEN. 

Tadeusz odszedł do wieczno-
ści 15 sierpnia 2012 r. Pochowany 
jest na cmentarzu górczyńskim. 
Spoczywa wśród swoich bliskich.

Powyżej przytoczyłem kilka 
ważnych dat z życia Tadzia Si-
korskiego - mojego szefa, kole-
gi i przyjaciela. Dużo by moż-
na mówić o Jego zaangażowaniu 
w politykę, działalność społecz-
ną, o pracy w zakresie kształce-
nia kadr pedagogicznych, o pra-
cy opiekuna rodzin zastępczych 
w gminie czy o zmaganiu się 
z brakiem środków na dobre wy-
posażenie szkół.

Tadeusz jako dyrektor był bar-
dziej przyjacielem niż zwierzchni-
kiem. Szczególnie dbał o nowych, 
młodych adeptów. Obdarzony 
powołaniem do pracy z dziećmi 
zawsze powtarzał, że zawód na-
uczyciela to bardziej powołanie, 
a w mniejszym stopniu profesja.

Na koniec chcę powiedzieć, że 
wielkim szczęściem było spotka-
nie Tadeusza na naszej drodze. 
Wniósł On w nasze życie wiele do-
brego i na pewno pozostanie w pa-
mięci jako człowiek oddany pracy 
na rzecz dzieci i nauczycieli.

~ Stanisław Walter

 „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi” 
Wisława Szymborska

Jest wiele cytatów, wiele tekstów, które mówią o tym, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Chciałabym Pań-
stwu zaproponować wspólne redagowanie cyklu wspomnieniowego „Ocalić od Zapomnienia”. 

Ilu wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, przeszło już przez „smugę cienia”. Część z nich żyje w naszych 
wspomnieniach, opowiadamy o Nich naszym dzieciom, wnukom. Odwiedzamy na cmentarzach. Wielu zostało zapomnia-
nych. Chciałabym przywrócić pamięć o postaciach sprzed lat i tych z wczoraj. Długoletni mieszkańcy wielu z Nich pa-
miętają, dla osób od niedawna zamieszkujących Gminę będzie to okazja do poznania wielu znakomitych ludzi.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Ocalić od zapomnienia
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stowarzyszenia 

Nasze bractwo jako sekcja 
strzelecka należy do Pol-
skiego Związku Strze-

lectwa Sportowego, do  Okręgu 
Leszczyńskiego. W ramach tych 
struktur członkowie bractwa ry-
walizują o mistrzowskie laury, np. 
brat Janusz Olszyk w dniach 14-
15 września na strzelnicy w Bar-
toszycach uczestniczył w Mi-
strzostwach Polski w strzelaniu 
długodystansowym (F-CLASS) 
na 450m i zajął 4. miejsce z wy-
nikiem 142/150 pkt. Drugi z braci 
Andrzej Pawlicki zdobył mistrzo-
stwo roku 2012 Klubu Strzelec-
kiego ,,Tarcza Szamotuły” wyni-
kiem 604/700 pkt. Gratulujemy 
braciom osiąganych wyników 
oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Wiadomości brackie

23 września siostry i bracia oraz sympatycy brac-
twa spędzili w Bucharzewie, na grzybobraniu. Prze-
jazd dorożkami, „przeciwpożarowa” wieża obser-
wacyjna oraz piknik stanowiły dodatkową atrakcję. 
Wracaliśmy w dobrych humorach późnym wieczo-
rem. 

W dniach 28-29 września odbył 
się Kongres Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzelecki RP, który 
wybrał nowe władze. Prezesem 
Zarządu Zjednoczenia ponownie 
został wybrany brat Marian Go-
łembiowski. Bracia uczestniczą-
cy w tym Zjeździe rywalizowali 
o tytuł Króla Zjednoczenia, a mło-
dzież o tytuł Młodzieżowego Kró-
la Zjednoczenia. Mariusz Walas 
i Mikołaj Mazantowicz to mło-
dzi reprezentanci naszego brac-
twa, którzy uczestniczyli w kon-
kursie na razie bez sukcesów. 
Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00, Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~Stanisław Bączyk 

Na początku września Stowarzyszenie ROKTAR 
zorganizowało 5-dniową imprezę turystyczną 
nad polskie morze. Udział wzięli nasi niepeł-

nosprawni podopieczni, ich opiekunowie i sympatycy, 
łącznie 48 osób. Jechaliśmy luksusowym autokarem, 
naszą bazą był Ośrodek FAMILIJNI w Dziwnówku. 
Po drodze, w okolicach Wolina, zatrzymaliśmy się nad 
Jeziorkiem Turkusowym, którego nazwa pochodzi od 
pięknego koloru wody, widocznego szczególnie w sło-
neczne dni. 

W Dziwnówku nie było leniuchowania i leżenia na 
plaży. W pierwszym dniu skorzystaliśmy z rowerów, 
które były niezwykłe, 4x4: na 4 kołach, dla 4 osób. 
Największą frajdą było jeżdżenie po lesie, po werte-
pach i nierównościach, na których podskakiwaliśmy, 
co wywoływało salwy śmiechu. W środę pojechali-
śmy na wycieczkę autokarową do Międzyzdrojów. 
Zwiedziliśmy Aleję Gwiazd i Muzeum Figur Wo-
skowych. Nasi niewidomi mogli tam obejrzeć wie-
le rzeźb - dłońmi. Atrakcją była przeprawa promem 
do Świnoujścia oraz przejazd przez most zwodzony 
w Dziwnowie. W czwartek pojechaliśmy do Zagro-
dy Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Imiona 
żubrów zaczynają się na PO, między innymi: POzna-
niak i POpitka. Ostatniego dnia, w drodze powrotnej 
odwiedziliśmy nadleśnictwo w miejscowości Kali-
sty, gdzie zjedliśmy obiad i wysłuchaliśmy wykła-
du o lesie i jego mieszkańcach. Zadowoleni i pełni 
wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do domów. Impreza 
była współfinansowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu. (wykorzystałem rela-
cję Zbigniewa Polaczyka z tej imprezy turystycznej).

ROKTAR żegna lato, wita jesień

Od września trwają na basenie 
zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. 
Zajęcia prowadzone przez reha-
bilitanta są prawie indywidualne, 
półgodzinne, jednocześnie dla 3 
osób. Udział bierze 25 osób nie-
pełnosprawnych, członków Sto-
warzyszenia ROKTAR. Zajęcia 
są bezpłatne. Projekt finansowa-
ny jest przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Zapraszamy opiekunów osób 
niepełnosprawnych z naszych 
gmin do odwiedzenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Baranowie, 
przy ul. Wspólnej 5. Można zo-
baczyć jak pracujemy, poznać ze-
spół pracowników, poczuć twór-
czą i przyjazną atmosferę jaka 

panuje wśród uczestników. Trwa 
dalszy nabór do naszego Warszta-
tu Terapii Zajęciowej, jednak te-
raz na listę rezerwową.

Już dzisiaj zapraszamy na II 
Jesienny Turniej Bocci o Puchar 
Wójta Tarnowa Podgórnego, jaki 
odbędzie się 15 listopada w Szko-
le Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym. Zapraszamy do udziału 
i do kibicowania, szczególnie ro-
dziny osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie ROKTAR sze-
roko otwiera drzwi, zapraszamy 
do nas. 

Bliższe informacje pod telefo-
nem: 502 631 137 lub na adres  
e-mail: roktar@poczta.onet.pl.

~Kazimierz Szulc

Bracia Kurkowi na grzybobraniu
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 ekologia

Obowiązująca od 1 stycz-
nia 2012 r. noweliza-
cja ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku  
w gminach wprowadza  ogromne 
zmiany w gospodarce odpadami 
komunalnymi. Zmiany te dotyka-
ją wszystkie podmioty związane 
z postępowaniem z tego rodzaju 
odpadami, a więc gminę (w przy-
padku naszej, będącej uczestni-
kiem Związku Międzygminnego, 
również i  sam Związek), miesz-
kańców, firmy wytwarzające od-
pady komunalne oraz przedsię-
biorców odbierających odpady od 
mieszkańców. 

Najważniejsze zmiany, jakie 
czekają nas, mieszkańców, to:

–  zastąpienie funkcjonujących 
umów z firmami wywozo-
wymi  przez opłatę wnoszo-
ną do Związku (nie dotyczy 
gmin, gdzie obowiązywały 
rozstrzygnięcia referendalne), 

–  wniesienie opłaty poprzedzo-
ne będzie złożeniem deklara-
cji podobnie jak to ma miej-
sce w przypadku deklaracji 
podatkowej, w której wła-
ściciel nieruchomości (użyt-
kownik) dokona obliczenia 
należnej opłaty – co będzie 
stanowiło podstawę do wysta-
wienia tytułu wykonawczego.

Odpady komunalne w nowym systemie (1)

Najważniejsze zmiany w odpadach komunalnych
–  obowiązek selektywnego 

zbierania odpadów i oddawa-
nia odpadów firmie, wyłonio-
nej w drodze przetargu zorga-
nizowanego przez Związek.

Z punktu widzenia samorzą-
du najważniejsze zmiany dotyczą 
sposobu wyłaniania firmy odbie-
rającej odpady od mieszkańców. 
Dotychczas obowiązujące zezwo-
lenia wójta/burmistrza zastąpi 
umowa zawierana przez Związek 
z firmą wyłonioną w drodze prze-
targu organizowanego w trybie 
zamówienia publicznego. Skut-
kiem takiej reorganizacji sys-
temu będzie obsługa pewnego 
obszaru gminy (lub gmin) ob-
jętego przetargiem – zwanego 
sektorem – przez jedną firmę. 
Uniknie się dzięki temu sytuacji, 
w której z tego samego terenu od-
pady odbiera kilka firm. Związek 
na wprowadzenie nowego syste-
mu ma czas do 1 lipca 2013 r. 

Kompetencją Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego, jest 
m.in. dokonanie wyboru meto-
dy obliczania opłaty wnoszonej 
przez mieszkańców. Ustawa do-
puszcza dokonanie wyboru meto-
dy obliczania opłaty spośród po-
niższych możliwości:

1)  wg liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nieru-
chomość,

2)  wg ilości zużytej wody w da-
nej nieruchomości,

3)  wg powierzchni lokalu 
mieszkalnego,

4)  na podstawie jednej stawki 
od gospodarstwa domowego,

Już niedługo Zgromadzenia 
Związków „Selekt” i „Obra” wy-
biorą jedną metodę dla całego ob-
szaru Związku – wszystkich gmin 
i sektorów.

Wysokość opłaty stanowić bę-
dzie iloczyn uchwalonej stawki 
i (w zależności od wybranej meto-
dy) liczby mieszkańców zamiesz-
kujących nieruchomość, ilości 
wody zużytej na nieruchomości 

lub powierzchni lokalu miesz-
kalnego. Na obszarze Związ-
ku, jako organizatora systemu, 
obowiązywać będzie jednakowa 
cena dla wszystkich właścicieli 
nieruchomości.

Z tak pobranej „opłaty śmiecio-
wej”, zgodnie z ustawą sfinanso-
wane zostaną koszty:

–  odbierania i transportu odpa-
dów zmieszanych i selektyw-
nie zbieranych z nieruchomo-
ści objętych systemem,

–  zbierania i transportu odpa-
dów komunalnych selektyw-
nie zbieranych w punktach 
selektywnego zbierania,

–  przetwarzania odebranych 
i zebranych odpadów komu-
nalnych,

–  budowy, wyposażenia i eks-
ploatacji punktów selektyw-
nego zbierania odpadów ko-
munalnych,

–  obsługi administracyjnej sys-
temu, w naszym przypadku 
na poziomie związku mię-
dzygminnego.

Przygotowania do  reorgani-
zacji w odpadach komunalnych 
trwają już pełną parą, zarówno 
ze strony  samorządów zrzeszo-
nych w Związkach, jak i przed-
siębiorców planujących udział 
w przetargach. Związki przygoto-
wują szereg uchwał niezbędnych 
dla wdrożenia nowych regulacji, 
zaś przedsiębiorcy już dziś dba-
ją o uzyskanie wpisu do  rejestru 
działalności regulowanej. Trwa 
ogólnopolska kampania informa-
cyjna, która założenia nowych 
rozwiązań systemowych prezen-
tuje na stronie www.naszesmie-
ci.pl. W kolejnych artykułach 
będziemy Państwa na bieżąco in-
formować o pracach podejmowa-
nych w tym zakresie przez organy 
Związków Międzygminnych „Se-
lekt” i „Obra”.

~ Marek Ratajczak  WIKOŚ

Zmiany w gospodarce 

odpadami komunalnymi 

muszą być wprowadzone 

do 1 lipca 2013 r.
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 informacje

Z uwagi na coraz częstsze 
kontrole z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa dotyczące sprawdzania 
gospodarstw pod względem wy-
magań wzajemnej zgodności (ang. 
cross-compliance) i związane 
z tym kary – zmniejszenie (potrą-
cenie) z płatności bezpośrednich, 
służba doradcza WODR ponow-
nie przypomina, że jednym z obo-
wiązków rolnika jest posiadanie 
zaświadczenia odbycia szkolenia 
nt. znajomości i przestrzegania 
zasad cross-compliance. Ostat-
nie szkolenie z tego zakresu od-
było się w styczniu 2008 r., gdzie 
na salę sesyjną w Urzędzie Gminy 
przybyło aż 53 rolników (co wpra-
wiło w zdumienie i przerażenie 
piszącego te słowa organizatora, 
który miał do dyspozycji jedynie 
30 kompletów materiałów infor-
macyjnych). 

Ustawa o dotowanych 
ubezpieczeniach upraw i 
zwierząt gospodarskich 

określa, iż producent rolny, który 
otrzymuje dopłatę unijną do po-
siadanego obszaru rolnego, zo-
bowiązany jest do ubezpieczenia 
50% swego areału, Obowiązek 
ten uważa się za spełniony, jeże-
li ubezpieczymy uprawy objęte 
ochroną ubezpieczeniową przy-
najmniej od jednego ryzyka wy-
mienionego w ustawie.

Obowiązek ten wynika bezpo-
średnio z przepisów unijnych, któ-
re zakładają, iż dodatkowa pomoc 
państwa w postaci kredytów klę-
skowych, obniżenia podatku rol-
nego, zapomóg itp. możliwa jest 
wtedy, gdy producent rolny ubez-
pieczył co najmniej 50% areału.

Nieubezpieczenie nie powoduje 
wstrzymania wypłaty należnych 
producentowi dopłat. Natomiast 
kara za brak ubezpieczenia nali-
czana przez Urząd Gminy wynosi 
2 euro za 1 hektar. 

Komunikaty służby doradczej WODR w Poznaniu
Kolejne szkolenie z zakresu 

wymagań wzajemnej zgodności 
planowane jest na 20-21. lutego 
2013 r. (środa-czwartek) w świe-
tlicy wiejskiej w Batorowie; 
miejsc jest 20. Uprasza się zain-
teresowanych rolników o spraw-
dzenie w domowych archiwach, 
czy posiadają zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia w 2008 
r.; tych, którzy nie mają zaświad-
czeń, proszę o kontakt telefonicz-
ny pod nr 723 678 053 (służbo-
wy – czynny od poniedziałku do 
piątku od 7.30 do 15.30) do końca 
grudnia 2012 r.

Od 1 stycznia 2014 r. cała pro-
dukcja roślinna ma być prowa-
dzona w systemie zintegrowa-
nym, dlatego służba doradcza 
WODR w I kwartale 2013 r. za-
planowała dwa wykłady specja-
listyczne: Integrowana ochro-
na roślin uprawnych zbóż oraz 
Integrowana ochrona roślin – 

zwalczanie chwastów w rośli-
nach uprawnych.

Integrowana produkcja – to 
optymalizacja zabiegów uprawo-
wych, nawożenia oraz stosowa-
nie ochrony zgodny z zasadami 
ochrony integrowanej. Oznacza 
to, że do minimum ogranicza się 
wprowadzanie do środowiska ob-
cych związków chemicznych, co 
korzystnie wpływa na jego ochro-
nę oraz poprawia żyzność gleby.

W I kwartale 2013 r. służba do-
radcza WODR zamierza zorgani-
zować szkolenie w zakresie sto-
sowania środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy, dające 
świadectwo, które jest ważne na 5 
lat – konieczne przy kontroli PIO-
RiN oraz ARiMR. Z uwagi na to, 
że do przeszkolenia jest blisko 100 
osób odbędą się trzy spotkania.

Na wszystkie spotkania zainte-
resowanych serdecznie zaprasza-
my. Opracował: Wiesław Biały

Obowiązkowe Dotowane Ubezpieczenia Upraw Rolnych i Zwierząt 
Dlaczego należy się ubezpieczyć?

Ważnym czynnikiem skłaniającym rolnika do ubezpieczenia powin-
na być również troska o zabezpieczenie plonu od nieprzewidywalnych 
od pewnego czasu anomalii pogodowych. Duże mrozy zimą 2011/2012 
spowodowały na terenie całej Wielkopolski bardzo duże straty w wysie-
wach rzepaku i zbóż. Ubezpieczenie pokryło w dużym stopniu nakłady 
poniesione w czasie jesiennych prac polowych.

Rolnik, który skorzysta z dotowanego ubezpieczenia upraw, zapła-
ci 50% wyliczonej składki ubezpieczenia, pozostałe 50% płaci budżet 
państwa. Dotacja do składek ubezpieczeniowych za uprawy przysługuje 
rolnikowi, jeśli stawka taryfowa polisy upraw rolnych wynosi 3,5% lub 
5% (w zależności od uprawy). 

Jakie uprawy i od jakich ryzyk
Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają: zboża ozime i jare, rzepak 

ozimy i jary, rzepik, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, truskaw-
ki, drzewa i krzewy owocowe, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe. 
Uprawy te należy ubezpieczyć co najmniej od jednego z następujących 
ryzyk: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, gradobi-
cie, powódź, susza. Dotacje do składki obejmują również ryzyka desz-
czu nawalnego, huraganu, pioruna i lawin.

Zwierzęta gospodarskie.
Ubezpieczeniem dotowanym można ubezpieczyć zwierzęta gospo-

darskie: bydło, konie, owce, świnie, kozy, drób. Zakres ubezpieczenia 
obejmuje padnięcie lub ubój z konieczności z powodu zdarzeń loso-
wych spowodowanych przez deszcz nawalny, grad, huragan, piorun, la-
winę, obsunięcie się ziemi. Dotacja budżetu w tym ubezpieczeniu wy-
nosi również 50 %.

Opracował: Wiesław Biały
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Józef Dowbor Muśnicki uro-
dził się w Grabowie, w ziemi 
sandomierskiej, z ojca Ro-

mana i matki Antoniny z Wierz-
bickich. Był najmłodszym z sze-
ściorga dzieci.

Od wczesnej młodości Dowbo-
rowie wpajali dzieciom, że są 
Polakami i dlatego „muszą dbać 
o utrzymanie nieskazitelnej trady-
cji ich rodu”. Utrwalili wiarę w od-
rodzenie Polski do tego stopnia, że 
będąc 30 lat za domem, na terenie 
Rosji, nie ulegli rusyfikacji.

Po ukończeniu gimnazjum Do-
wbor wybrał zawód żołnierza 
i służbę w armii carskiej. Piął się 
w hierarchii wojskowej, kończąc 
wszystkie możliwe szkoły woj-
skowe, łącznie z Akademią Szta-
bu Generalnego. Kierowano go do 
elitarnych jednostek, co pozwala-
ło mu zdobyć praktyczną wiedzę. 
Potem zdobywał doświadczenia 
wojenne w wojnie z Japonią 1905 
r. i następnie w I wojnie świato-
wej. 5 maja 1917 r. sztab armii 
carskiej awansował Muśnickiego 
na stopień jenerała porucznika.

W lutym 1917 r. wybuchła re-
wolucja przeciwko caratowi. 
Propaganda bolszewicka spowo-
dowała wielki chaos w armii car-
skiej. Głównodowodzący armią 
carską Ławr Korniłow, chcąc ra-
tować Rosję w wojnie z Niemca-
mi, wydał rozkaz tworzenia od-
rębnych oddziałów wojskowych 
z żołnierzy obcej narodowości. 
Polacy mogli utworzyć czte-
ry korpusy (wtedy 119 Polaków 
było generałami w armii carskiej, 
w której służyło ponad pół milio-
na polskich żołnierzy).

23 sierpnia 1917 r. Dowbor zo-
stał mianowany organizatorem 
i dowódcą I Polskiego Korpusu 

Ślubuje, że Polsce, Ojczyźnie mojej,  
zawsze wiernie i wszędzie służyć będę…

Generał broni  
Józef Dowbor Muśnicki

25.10.1867 – 26.10.1937 

na Białorusi w okolicach Bobruj-
ska. Położenie I korpusu było bar-
dzo ciężkie, ponieważ bolszewicy 
nie chcieli dopuścić do utworze-
nia polskiego wojska. Jednocze-
śnie zbliżała się niemiecka armia, 
licząca 300 tysięcy, a Niemcy też 
byli przeciwnikami utworzenia 
polskiego wojska. Dowbor nie 
mógł walczyć z dwoma wielo-
krotnie silniejszymi wrogami, bo 
zniszczyłby cały korpus i polską 
ludność cywilną. Zawsze mówił: 
„żywi musimy powrócić do kraju, 
bo Ojczyzna nas żywych potrze-
buje”. Dlatego, po negocjacjach 
z Niemcami, Dowbor wybrał de-
mobilizację. W umowie zawar-
tej, Niemcy pozwolili korpuso-
wi i ludności powrócić do kraju. 
Dowborczycy stopniowo zasilali 
tworzące polskie wojsko. 

17 stycznia 1919 r. Dowbor 
został mianowany Naczelnym 
Dowódcą Powstania Wielkopol-
skiego. Przekonał Komisariat 
Naczelnej Rady Ludowej w Po-
znaniu o konieczności tworzenia 

regularnego wojska – powołano 
11 roczników.

Do czerwca 1919 r. powstańcy 
walczyli z Niemcami o Wielko-
polskę. Brakowało broni i amu-
nicji, dlatego Dowbor polecił 
uruchomić pierwszą w Polsce fa-
brykę amunicji w Poznaniu, pro-
dukującą 100 tys. szt. dziennie.

Do zasług Dowbora należy tak-
że zaliczyć sformułowanie na Po-
morzu 4 Dywizji Strzelców Po-
morskich i jednego pułku ułanów. 
Jednocześnie z Wojciechem Kor-
fantym organizowali pomoc woj-
skową dla Śląska – utworzyli By-
tomski Pułk Strzelców, walczący 
w powstaniach śląskich. 

Dzięki regularnemu wojsku 
Dowborowi udało się doprowa-
dzić Powstanie Wielkopolskie do 
ostatecznego zwycięstwa i wyty-
czyć zachodnie granice II Rze-
czypospolitej.

28 lutego 1919 r. Dowbor z ad-
iutantem Zygmuntem Plucińskim 
i zaufanymi oficerami I Polskiego 
Korpusu pojechali do Warszawy 
i na ręce marszałka Polskiego Sej-
mu, Wojciecha Tąmpczyńskiego 
przekazali na rozwój Polskiego 
Państwa cały, liczący 172 mln zł, 
majątek Korpusu. Szlachetny gest 
godny naśladowania.

Po służbie wojskowej od 1921 
r. Dowbor zamieszkał w Lusowie, 
w mająteczku zakupionym przez 
siebie w 1919 r. Zmarł 26 paź-
dziernika 1937 r. Pochowano go 
na lusowskim cmentarzu.

Więcej wiadomości o genera-
le Józefie Dowborze Muśnickim 
można znaleźć w literaturze znaj-
dującej się w Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich im. GJDM 
w Lusowie, ul. Ogrodowa 3a. 

 ~ Józef Grajek

Z A P R O S Z E N I E
W sobotę 27 października 2012 roku, w Lusowie, odbędą się uroczystości 145 rocznicy urodzin Naczelnego 
Dowódcy Powstania Wielkopolskiego generała Józefa Dowbora Muśnickiego i 75 rocznicy jego śmierci.

O godzinie 11.00 w lusowskim kościele zostanie odprawiona Msza Święta, a po niej odbędą się uroczystości  
na cmentarzu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

       Prezes Towarzystwa  Józef  Grajek



 październik 2012 \ sąsiadka~czytaj \      19

stowarzyszenia

W tym roku przypada 
150. rocznica powsta-
nia pierwszego Kół-

ka Rolniczego. Krótko chciałbym 
przedstawić historię organizacji. 1 
października 1862 r. w Piasecznie 
na Pomorzu Gdańskim po mszy 
św. zebrała się grupa rolników 
pod przewodnictwem śp. Juliusza 
Kraziewicza. Przy wsparciu miej-
scowego proboszcza postanowili 
założyć Towarzystwo Rolnicze. 
Z czasem przekształcono nazwę 
na Kółko Rolnicze.

Kraziewicz pochodził z Po-
morza. W Wielkopolsce zna-
lazł swoje miejsce jako zarząd-
ca gospodarstwa w Murzynowie 
k. Środy. Zmarł nagle 4 kwiet-
nia 1895 r. Spoczął na cmentarzu 
w Nietrzanowie (jego nagrobek 
jest pod opieką naszej organiza-
cji, a 4 sierpnia br. spotkaliśmy 
się na mszy św. w jego intencji 
w miejscowym kościele). Genezą 
powstania organizacji było pro-
wadzenie oświaty dla rolników, 
postęp gospodarczy, a przede 
wszystkim obrona polskości 
i walka z germanizacją. W struk-
turze organizacji pojawiło się 

150 lat historii

także Koło Włościanek, skupiające gospodynie wiejskie. Warto wspo-
mnieć o wybitnej działaczce Wandzie Niegolewskiej, która pochodziła 
z Niegolewa gm. Opalenica, a spoczywa na cmentarzu w Buku. Wielko-
polskie Kółka Rolnicze po śmierci Kraziewicza powołały na swego pa-
trona Maksymiliana Jackowskiego, spoczywającego na cmentarzu we 
Wronczynie, gm. Pobiedziska. 

Na przestrzeni 150 lat organizacja przeżywała różne zakręty i bardzo 
przykre doświadczenia. Jednak determinacja naszych poprzedników, a to 
jest sześć pokoleń! wychowała i umieściła w historii wybitnych Polaków, 
zasługujących na szacunek. Szczególnie chciałbym podkreślić zaangażo-
wanie współczesnych działaczek i działaczy naszej organizacji, których 
w Gminie Tarnowo Podgórne nie brakuje – godzi się wspomnieć Anto-
niego Andrzejczaka i Stanisława Leitgebera. Dziękuję również Kurkowe-
mu Bractwu Strzeleckiemu, które swą obecnością zaszczyciło obchody 
jubileuszowe.

~Ryszard Napierała
Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników,  

Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu

Kółko Rolnicze z Tarnowa Podgórnego dziękuje Wójtowi Gminy za 
sfinansowanie przejazdu na uroczystości jubileuszowe w Szreniawie.

Kurkowe Brac-
two Strzeleckie 
wzięło udział w 
uroczystości.

W sobotę 6 października zainaugurowaliśmy 
nowy rok akademicki. Na uroczystości tytuł 
Członka Honorowego otrzymało 10 osób, 

szczególnie zasłużonych dla naszego UTW. Wykład 
„Warto być szczęśliwym” wygłosiła dr Jadwiga Kwiek, 
której jednocześnie podziękowano za trzy lata prezeso-
wania UTW w szczególnie trudnym, pionierskim okre-
sie naszej działalności. Piękną oprawę muzyczną za-
pewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne, którą dyrygował Paweł Joks.

Wszystkim studentom życzymy ciekawych wykładów, 
miłej atmosfery na zajęciach i satysfakcji o osiągnięć. Za-
interesowanych, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi za-
praszamy na stronę internetową i do biura UTW.

Informujemy, że słuchacze mający uiszczoną opłatę 
semestralną, potwierdzoną w legitymacji studenckiej 
mogą uzyskiwać zniżki, upusty i rabaty. Lista firm na 
stronie http://www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl

Mimo że rok akademicki trwa od października do 
czerwca, sekcja turystyczna działa również w waka-
cje. 8 września urządziliśmy piknik w Ceradzu Ko-

Na naukę i zabawę dobry każdy czas
ścielnym. We wspaniałej scenerii, 
wśród zieleni nad stawem, przy 
pieczonych w ognisku kiełbaskach 
i domowych wypiekach radośnie 
pożegnaliśmy lato. Pragniemy po-
dziękować naszemu koledze sołty-
sowi Ceradza Kościelnego Kaziowi 
Królakowi za udostępnienie terenu 
i znaczący wkład pracy w przygo-
towaniu imprezy. 

Lubiącym wyborną zabawę w mi-
łym towarzystwie i przy dobrej mu-
zyce podajemy do wiadomości, że 
30 listopada w świetlicy w Lusowie 
odbędzie się zabawa andrzejkowa.

Więcej informacji w biurze 
UTW w każdy wtorek w godz. 
10.00 – 12.00,  Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 96 i pod te-
lefonami: 618 959 294 lub 507 
099 603. ~ Maria Zgoła  

Rok akademicki rozpoczęty.
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Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XII

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

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

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

W tych dniach Parafia otrzymała z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
list z jednym (!) lapidarnym zdaniem. 

Cyt. „W odpowiedzi na nadesłane rozliczenie zada-
nia pn. Tarnowo Podgórne, kościół p.w. Wszystkich 
Świętych (1464r): wzmocnienie konstrukcji sklepie-
nia i ścian nawy informuję, że rozliczenie to zostało 
przyjęte.”

 Jedno zdanie, a ile nim treści. Ile w nim ukrytej 
parafialnej pracy i ile w nim satysfakcji z maksymal-
nego wykorzystania każdej złotówki dla ratowania 
naszego kościoła. Zatem praca I etapu jest zakończo-
na, zapłacona i rozliczona. Wielkie brawa dla każde-
go, kto przyczynił się do tego sukcesu. Niech entu-
zjazm i zapał trwa.

Jak już pisałem przygotowujemy się do dalszych 
prac remontowych kościoła. To wielkie przedsię-
wzięcie zostało podzielone na podetapy, co pozwoli 
na ich kolejne realizacje w zależności od posiadanych 
środków finansowych. W tym tygodniu finalizowane 
były uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Cze-
kamy na jego ostateczne decyzje i na wydanie sto-
sownych zezwoleń. 

Wykorzystując chwilową przerwę budowlaną, wra-
cam do cyklu artykułów p.t. „Wielcy proboszczowie 
małej parafii”. Dzisiaj przybliżymy postać księdza 
Antoniego Lipińskiego. Urodził się we wsi Pro-
chy (woj. kaliskie), wyświęcony został na kapłana 
19.3.1782 r. W 1791 r. otrzymał tytuł kanonika kate-
dralnego poznańskiego. Do 1807 r. był proboszczem 
w Tarnowie Podgórnym. Na probostwo św. Wojcie-
cha w Poznaniu był instytuowany 23.11.1807 r., gdzie 
pracował do końca swojego życia. Zmarł 4 maja 1817 
r. Pochowany został w kościele św. Wojciecha przy 
głównym ołtarzu. Wielki dobrodziej obu kościołów.

W okresie jego proboszczowania kościół tarnowski 
przeżył swój renesans. W 1787 r. zmieniono sylwet-
kę kościoła poprzez dobudowanie wieży z drewnia-
ną nadbudową. Na wieży zamontowano 5 dzwonów. 

Dwa najmniejsze (sygnaturki) po-
zostały do dzisiaj. Odlane zosta-
ły przez niemiecką firmę Johann 
Friedrich Schlenkermann z Po-
znania. Na jednym z nich w cen-
tralnym miejscu odlany jest napis 
ANTONIUS LIPINSKI. W tym 
samym roku kościół wyposażo-
no w nowy klasycystyczny ołtarz 
główny. Liczne trumienki na reli-
kwie są właściwym znakiem do 
wezwania kościoła „Wszystkich 
Świętych”. Po bokach znajdu-
ją się rzeźby Mojżesza i Aarona, 
późnobarokowe, z połowy XVIII 
w. 

W 1795 r. na prośbę proboszcza 
kanonika Antoniego Lipińskiego 
kościół otrzymał w darze od kapi-
tuły poznańskiej - biskupa Ignace-
go Raczyńskiego obraz, znajdują-
cy się niegdyś w ołtarzu wielkim 
w katedrze poznańskiej, przed-
stawiający Chrystusa wręczają-
cego klucze św. Piotrowi. Jest to 
obraz barokowy z 1665 r., olej na 
płótnie. Podczas pożaru katedry 
w 1722 r. obraz cudownie ocalał, 
został wyjęty z ram i po jej odbu-
dowie przeniesiony do kaplicy św. 
Jana Kantego, skąd trafił do nas. 

Z tego też okresu pochodzą 
wmurowane w ścianie przy pre-
zbiterium trzy tonda, okrągłe pła-
skorzeźby wykute w marmurze 
przedstawiające św. Andrzeja, św. 
Piotra oraz kartusz herbu Nałęcz 

Portret Antoniego Lipińskiego. 
Obecnie obraz znajduje się na 
plebani św. Wojciecha  
w Poznaniu. 

Sygnaturka z naszego kościoła z widocznym 
imieniem i nazwiskiem proboszcza - Antoniego 
Lipińskiego.

(herb rodu biskupa Ignacego Ra-
czyńskiego).

Jak znajdujemy w opraco-
waniach historycznych jeszcze 
w połowie XIX w. we wnętrzu 
świątyni tarnowskiej znajdowa-
ły się przedstawienia portretowe 
jej dobrodziejów, wśród sześciu 
z nich, między innymi kanonika 
katedralnego Antoniego Lipiń-
skiego.

Opracował Kazimierz Szulc

Korzystałem z materiałów: Proboszczo-
wie parafii św. Wojciecha, strona www pa-
rafii oraz „Dzieje Tarnowa Podgórnego”, 
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa 
Stryjkowskiego. 
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Wiek XXI otwiera przed 
wszystkimi nowe wy-
zwania, szczególnie 

w zakresie szybko zmieniającego 
się świata, wymagany jest coraz 
większy poziom wiedzy ogólnej.

Warto więc zapisać się do Bi-
blioteki, tym bardziej, że rok szkol-
ny i akademicki już się zaczął.

Oczywiście zgromadzony w Bi-
bliotece księgozbiór to nie tylko 
nauka, ale również relaks, odpo-
czynek, rozrywka, odkrywanie 

tajemnic, podróże filozoficzne, 
podróże w czasie i przestrzeni – 
wszystko na kartkach książek i dla 
wszystkich, niezależnie od wieku.

 Ale jesień w Bibliotece to nie 
tylko książki, to ciekawe wyda-
rzenia kulturalne. W październiku 
gościć będziemy Pawła Beręsewi-
cza – tłumacza, autora opowiadań 
i powieści dla dzieci, dr Roksa-
nę Jędrzejewską-Wróbel – autor-
kę bajek, opowiadań, słuchowisk 
i programów telewizyjnych, 

a także dziennikarza, fotoreporte-
ra, prezentera telewizyjnego Jaro-
sława Kreta.

Bo jak mawia znany włoski pi-
sarz, eseista, filozof, badacz kul-
tury masowej „kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”. Do wyboru 
czytelnicy mają prawie 65 tys. 
książek oraz duży wybór audio-
booków. Więcej informacji na 
stronie www.bibliotekatp.pl.

 ~ I.B.

17.10 Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kultury 
Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica - koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Wizyta w pałacu Dźwięków”

16.10 godz. 19    Galeria w Rotundzie Wernisaż wystawy „Po sąsiedzku” Piotra Borowskiego

19.10 godz. 18     Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza: „Słodkich snów”

20.10 godz. 17      Dom Kultury w Przeźmierowie
Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” 
- koncert pt: „Za chwilę trzeci dzwonek - otwarcie sezonu”. Wstęp wolny.

20.10 godz. 18     Poznań, klub Blue Note
IV Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych z udziałem zespołu 
„Swingulance”

21.10 godz. 17 i 19.30
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

„Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej” - spektakl teatralny  
z udziałem Grażyny Barszczewskiej i Grzegorza Damięckiego

23, 24, 25, 26.10 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum  
Tarnowo Podgórne, Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kultury 
Tarnowo Podgórne, Gimnazjum Baranowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, 
Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Czego słuchamy? - małe formy wokalne”

26.10 godz. 18    Dom Kultury w Przeźmierowie
Kino Studyjne w Zielonym Oku: „Ostatnia miłość na ziemi”. Obowiązują bez-
płatne karnety.

26-28.10      Nowe Dymaczewo Wyjazdowe warsztaty artystyczne „Mażoretek”

28.10 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 81:
Orkiestra barokowa „Accademia dell’Arcadia”

5.11 Przedszkole Baranowo, Przedszkole Przeźmierowo, 
Dom Kultury Przeźmierowo
7.11 Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kultury 
Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica - koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Pan Świerszcz stawia pierwsze kroki w tańcu”

9.11 godz. 18      Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza: Szczegóły na www.goksezam.pl

9-11.11                Dymaczewo Nowe Wyjazdowe warsztaty artystyczne Teatru Tańca „Sortownia”

10.11 godz. 17     Dom Kultury w Przeźmierowie Zaduszki Teatralne dzieci z projektu „Teatr w każdej wiosce”

10.11 godz. 15     Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Jesienne Święto Pieśni

11.11 godz 12,      Tarnowo Podgórne, Kościół i Park im. Wojkiewicza Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11.11 godz. 18      Hala OSiR
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W programie: Polski Teatr Tańca - „Alexanderplatz”. Wstęp wolny.

14.11 godz. 9, 10.30
Dom Kultury w Przeźmierowie

Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych - przedstawienie dla dzieci szkolnych
pt: „A to ci historia”

FOTOREPORTAŻ czyli … spacer po Bibliotece Publicznej pod nowym adresem. Zapraszamy. 

KULTURALNY PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
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Z okazji Święta Niepodle-
głości po raz kolejny zo-
baczymy w Tarnowie Pod-

górnym artystów z najwyższej 
półki. Tym razem czas na spotka-
nie z tańcem nowoczesnym. 11 li-
stopada zapraszamy na „Alexan-
derplatz” Polskiego Teatru Tańca.

Sztuka w choreografii Pauliny 
Wycichowskiej swoją premie-
rę miała w poznańskim Teatrze 
Wielkim 11 listopada 2009 roku. 
Była to pierwsza próba przedsta-
wienia w teatrze przemian ustro-
jowych końca lat ’80.  Obok słyn-
nych wydarzeń (Okrągły Stół, 
upadek Muru Berlińskiego) to-
czą się tu także historie i drama-
ty zwykłych ludzi. Całe widowi-
sko w swojej wielości znaczeń 
można traktować jako opowieść 
o wolności i zniewoleniu. A uni-
wersalny język tańca sprawił, że 
„Alexanderplatz” z sukcesami 
pokazywano także za granicą – 
w Niemczech i w Rosji. W zgod-

„Cztery pory roku” to 
bez wątpienia jeden 
z największych prze-

bojów muzyki klasycznej. Melo-
die Vivaldiego weszły do popkul-
tury i zna je chyba każdy.  Nie 
wszyscy jednak słyszeli ich orygi-
nalne brzmienie. Będzie okazja to 
nadrobić – już 25 listopada w ko-
ściele w Lusowie.

Cztery koncerty – „Wiosnę”, 
„Lato”, „Jesień” i „Zimę” usły-
szymy w oryginalnej wersji kom-
pozytora,  z zachowaniem baro-
kowych zasad interpretacji dzieł 
muzycznych i na historycznych 
instrumentach.

Na skrzypcach barokowych za-
gra Mikołaj Zgółka. Artysta jest 
skrzypkiem, wykładowcą na Wy-
dziale Muzyki Dawnej poznań-
skiej Akademii Muzycznej. Od 
lat doskonali się na kursach mi-

Wielkie widowisko na 11 listopada

nej opinii krytyków na uwagę 
zasługuje także znakomita gra 
aktorów-tancerzy i muzyka Jana 
A.P. Kaczmarka.

Nie pierwszy raz Narodowe 
Święto Niepodległości uświetni 
w Tarnowie Podgórnym wielkie 
wydarzenie artystyczne. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku go-
ściliśmy legendarny zespół pie-
śni i tańca – „Śląsk”. Dwa lata 
temu zagrała dla mieszkańców 

najważniejsza orkiestra wojsko-
wa w kraju – Orkiestra Koncer-
towa Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskie-
go. „Alexanderplatz” i jego te-
matyka świetnie wpiszą się w tą 
tradycję i pozwolą w ciekawy 
sposób spędzić Święto Niepodle-
głości. Zapraszam do hali OSiR 
11 listopada o godz. 18. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk

„Cztery pory roku” w oryginalnej wersji 
zabrzmi w Lusowie!

strzowskich z zakresu skrzypiec 
barokowych, jest laureatem wie-
lu nagród. Koncertował w nie-
mal wszystkich krajach europej-
skich, współpracował z zespołami 
z Polski, Niemiec, Chorowacji  
i Czech.

Towarzyszyć mu będzie orkie-
stra barokowa „Accademia del-
l’Arcadia”, która w tym roku ob-
chodzi 10-lecie działalności. Ten 
specjalizujący się w stylowym wy-
konawstwie muzyki dawnej, ma 
na swoim koncie 10 płyt oraz wie-
le koncertów w kraju i za granica-
mi. Zespół charakteryzuje dbałość 
o zachowanie oryginalnego, histo-
rycznego brzmienia wykonywa-
nych dzieł, a ułatwia mu to posłu-
giwanie się oryginalnymi, XVII 
i XVIII - wiecznymi instrumenta-
mi lub ich wiernymi kopiami.

Warto skonfrontować swoje 
wyobrażenie o „Czterech po-
rach roku” z wizją kompozyto-
ra. Zapraszam 25 listopada na 
81 „Lusowski Poranek Muzycz-
ny”. Początek koncertu o godz. 
11.45, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Dokładnie miesiąc po Mię-
dzynarodowym Festi-
walu Chórów Gmin Za-

przyjaźnionych odbędzie się w 
Tarnowie Podgórnym kolejne 
spotkanie miłośników śpiewu. 
Organizowane przez Koło Śpie-
wu im. Feliksa Nowowiejskiego i 
GOK „SEZAM” Jesienne Święto 
Pieśni, w tym roku będzie miało 
również międzynarodową obsadę. 

Oprócz gospodarzy wystąpią: 
Towarzystwo Śpiewu im. J.I. Pa-
derewskiego z Szamocina, chór 
„Amici Canti” z Buku oraz chór z 
niemieckiego Wuppertal. Zapra-
szamy do Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym 10 listopada 
o godz. 15. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk 

Maestro już gotowy, za 
chwilę trzeci dzwo-
nek, nowy koncertowy 

cykl czas zacząć. Od październi-
ka do maja miłośnicy opery oraz 
wszyscy, którzy chcieliby ją po-
znać co miesiąc będą spotykać się 
w Domu Kultury w Przeźmiero-
wie. A w świat tej dziedziny sztu-
ki wprowadzać ich będzie ma-
estro Eugeniusz Zdański.

Pierwszy z koncertów zatytu-
łowany „Za chwilę trzeci dzwo-
nek – otwarcie sezonu” odbę-
dzie się 20 października o godz. 
17 w Domu Kultury w Prze-
źmierowie. W kolejnych miesią-
cach usłyszymy koncerty „Wspo-
minamy, pamiętamy…” (17.11), 
„Wigilia śpiewem okraszona” 
(15.12), „Niech żyje bal” (19.01), 
„Zemsta nietoperza – koncert te-
atralizowany” (23.02), „Wokalny 
bukiet dla Pań” (9.03), „Podwie-
czorek wiosenny” (20.04) i „Kur-
tyna w dół – zamknięcie sezonu” 
(18.05). Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Międzynarodowe 
Święto Pieśni

Za chwilę trzeci 
dzwonek

Barszczewska i Damięcki 
zagrają dwa razy

W poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” zapowiadaliśmy 
spektakl „Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzień-
skiej”. Wszystkie bilety rozeszły się błyskawicznie. Olbrzy-

mie zainteresowanie sprawiło, że GOK „SEZAM” zdecydował się zor-
ganizować w tarnowskim Domu Kultury dodatkowe przedstawienie. 
Odbędzie się ono tego samego dnia, czyli w niedzielę, 21 października 
o godz. 19.30. Bilety w cenie 15 zł dostępne są w Domach  Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) i Przeźmierowie (ul. Ogro-
dowa 13) oraz w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 96). Więcej informacji na www.goksezam.pl. Zapraszamy!

~ JK

Wyjątkowy koncert  
z wyjątkowej okazji

Międzynarodowy Dzień Muzyki, obchodzony na całym świecie 
1 października, to święto zainicjowane w 1975 r. przez wybit-
nego skrzypka Yehudi Menuhina. Dla wszystkich muzyków 

jest to data szczególna. W tym dniu odbywa się wiele koncertów, ma-
jących na celu promować sztukę muzyczną oraz jej wykonawców. Sa-
morządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym, chcąc 
wpisać się w ten nurt, 1 października zorganizowała koncert w Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Sezam”. I to koncert szczególny: Koncert Peda-
gogów, poprowadzony przez panią Agnieszkę Liman, na którym obok 
nauczycieli szkoły (Marzena Łopińska, Paulina Wasylków, Paweł Joks, 
Paweł Kroczek, Wojciech Michalik, Piotr Nobik, Maciej Piotrowski, 
Paweł Rosa) wystąpili zaproszeni przez nich goście. Usłyszeć można 
było muzykę klasyczną, filmową oraz standardy muzyki rozrywko-
wej. Jest to pierwszy tego rodzaju koncert, który ma być organizowany 
co rok i na stałe wpisać się w plan pracy szkoły. Oby tegoroczny kon-
cert, połączony z październikową datą, zapoczątkował piękną tradycję  
świętowania tego dnia w wyjątkowy sposób, tak szczególnie bliski na-
uczycielom pracującym w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym –  za pomocą dźwięków.

~Magdalena Moruś

Fot. Tomasz Jakubiak
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informu-
je, że w dniu 9 października 2012 r. wywiesił 
w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiado-
mości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu:

BARANOWO – Działka nr 222/155, pow. 
dzierżawy 465 m2 z 971 m2

CHYBY – Działki nr 159/1 o powierzchni 
1,345 ha i 152/2 o powierzchni  0,6837 ha

RUMIANEK – nr 62/5, do najmu przeznaczono 
grunt pod garaże ( 5 sztuk ) o pow. od 15 do 25 m2

Szczegółowe informacje o przedmiocie 
najmu można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel.
(061) 89-59-289.

WZP.7322-115/NP/10              
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Swadzim – fragment ul. Wysogotowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Swadzim – fragment ul. 
Wysogotowskiej wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 22.10.2012r. do 16.11.2012r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.11.2012 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzi-
nie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informu-
ję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 04.12.2012r.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich 
składania. Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

WZP.6721.19.2011                                    
OGŁOSZENIE  z dnia 18 września 2012 r.

o  unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w prasie lokalnej „Są-
siadka-Czytaj” (wrzesień, 2012 r.) o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. 
Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko;

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalno-
ści gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Działkowej – dla dzia-
łek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – część I wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z później-
szymi zmianami)  zawiadamiam o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon  
ulicy Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – część I 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.10.2012r. do 
14.11.2012r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 12.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godzinie 15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-

górne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

Wernisaż w Rotundzie

Przez tydzień będzie można w Galerii w Rotundzie oglądać foto-
grafie Piotra Borowskiego. Wystawa pt: „Po sąsiedzku” będzie 
miała swój wernisaż we wtorek, 16 października o godz. 19.

Autor jest fotografem – amatorem, członkiem Kaźmierskiej Grupy 
Plenerowej KGP. W 2011 roku został nagrodzony w konkursie „Moja 
Wielkopolska”. Dotychczas zajmował się fotografią krajoznawczą. 
W latach 2007-2010 uczestniczył w kilku lokalnych wystawach foto-
graficznych. Obecnie realizuje projekt poświęcony gminie, w której 
mieszka, opowiada o ludziach i lokalnych wydarzeniach.

~ JK

Sołtys i Rada Sołecka Wyso-
gotowa zaprasza wszystkie 
chętne Panie na zajęcia pla-

styczne we wtorki o godz. 19.00 
w świetlicy.

~na

Zapraszamy  
na plastykę
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WZP.6721.15.2012

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów bu-
downictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w 
Przeźmierowie – dla działki nr 1708

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXV/422/2012 z dnia 11 
września 2012 roku o przystąpieniu do opracowania zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Ryn-
kowej w Przeźmierowie – dla działki nr 1708.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 7 listopada 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym 
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne, dnia  04 października  2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

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

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka nr 198

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Leśna 62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Do najmu przeznaczona  jest część budynku o łącznej powierzchni  360,29 m² w tym:
- parter o pow. 284.70m2 z wyłączeniem klatki schodowej
- część piętra o pow. 62.20 m2

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

OKRES DZIERŻAWY 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek po byłym przedszkolu wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu zmiany sposobu użytko-
wania.

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

Obiekt po byłym przedszkolu proponowany do zmiany funkcji na cele usług medycznych z przeznaczeniem do wy-
najęcia dla podmiotu  świadczącego usługi w zakresie ochrony zdrowia, który zobowiąże się do świadczenia usług 
w całym okresie  trwania dzierżawy  co najmniej trzech specjalistów z podanej niżej listy:
alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, laryngolog, okulista, ortopeda, pulmonolog, reumatolog, interni-
sta, pediatra, ginekolog, neurolog.

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

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

CZYNSZ DZIERŻAWY

Wywoławcza stawka łącznego miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4620,22 zł + aktualna stawka  podatku 
od towarów i usług VAT. Gmina udziela karencji w płatności czynszu w ten sposób, że czynsz za miesiące przed 
rozpoczęciem działalności zapłacony będzie wraz z czynszem należnym po pierwszym miesiącu rozpoczęcia dzia-
łalności nie później w 19 miesiącu  od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem poczynionych nakładów trwale 
ulepszających przedmiot dzierżawy niewymagających sukcesywnie odnawiania jak np. malowanie, czyszczenie, itp. 
Ewentualne pozostałe poniesione nakłady zostaną rozliczone na warunkach określonych odrębną umową.

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

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

WZP.6721.9.2012
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i te-
renów przyległych – część Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr ewid. 450/4 w 
Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) 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 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i tere-
nów przyległych – część Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr ewid. 450/4 w Luso-
wie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.10.2012r. do 
19.11.2012r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 05.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowa-
nia w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
03.12.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka
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 edukacja

SP  Tarnowo Podgórne

II Światowy Dzień  
Tabliczki Mnożenia

SP  Ceradz Kościelny

Dzieci ze szkoły w Ceradzu Kościelnym 
sprzątają świat!

Warsztaty dla rodziców klas 1-3

Rodzinne Roz(g)rywki 
Czy matematyka może być zabawna? Ile materiałów nauko-

wych mieści Twoja kuchnia? Co łączy plastikowy kubeczek 
z telefonem? – na te i inne pytania odpowiedź można zna-
leźć podczas warsztatów, które odbędą się 20 i 21 listopada w 
Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, w godz. 16.00-18.00.

– Takie zajęcia to sposób na wciągnięcie dziecka do świa-
ta nauki, dodatkowo zaspakajają potrzebę zabawy. – wyjaśnia 
Anna Gąsiorowska, nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podsta-
wowej w Przeźmierowie, która poprowadzi warsztaty. Zaba-

wy edukacyjne nie tylko zachęcają dziecko do nauki, ale także 
wzmacniają relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warsz-
taty kierowane są do rodziców dzieci nauczania początko-
wego. Szczególnie zachęcamy tych rodziców, których spotyka 
opór lub trudności ze strony pociech przy odrabianiu zadań 
domowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny i dofinanso-
wany ze środków unijnych. Zapisy i szczegółowe informacje: 
a.gasiorowska-nauczyciel@o2.pl

Liczba miejsc ograniczona!

14 września odbyła się 
akcja Sprzątanie Świa-
ta. Do akcji zaanga-

żowani byli wszyscy uczniowie 
naszej szkoły. Uczniowie klas 
0 – II tworzyli prace plastyczne 
przedstawiające zachowania pro-
pagujące nieśmiecenie w szkole, 
w domu, w najbliższym otocze-
niu. Uczniowie klas III – VI mie-
li za zadanie stworzyć „rzeźby” 
z najróżniejszych odpadów: ma-
kulatury, puszek, plastikowych 
butelek itp. Prace uczniów zostały 

wystawione na korytarzach, aby 
wszyscy mogli je zobaczyć.

W ramach akcji odbył się też 
konkurs na temat „Kocham, lu-
bię, szanuję... nie śmiecę”. I miej-
sce zdobyła Katarzyna Czarnecka 
z kl. IV, II mieJsce Agata Zygmań-
ska z kl. II i miejsce III – Karina 
Tylkowska z klasy V. Uczennice 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe.

~ Marta Gawelska

Po raz 2x1 w ostatni pią-
tek 3x3 miesiąca świat ob-
chodził Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. W naszej 
szkole z tej przyczyny 3x1 2x2-
-osobowe komisje egzaminacyjne 
(złożone z przeszkolonych na tę 
okazję 2x3-klasistów) sprawdza-
ły znajomość tabliczki mnożenia 
wśród uczniów, nauczycieli, pra-

cowników i rodziców. W akcji 
wzięło udział ponad 10x10 osób, 
które przypominały sobie łatwe i 
trudne przypadki mnożenia, zdo-
bywając tytuł „Eksperta tabliczki 
mnożenia”. Wszyscy bawili się 
przy tym świetnie. Więcej o akcji 
na stronie pomysłodawcy www.
wmtday.org.
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 edukacja
SP  Lusowo

Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

SP  Lusówko

Cztery Pory Roku – Powitanie jesieni

SP  Lusowo

Profilaktyczne opowieści…

Wybory do Samorzą-
du Uczniowskiego to 
wrześniowa tradycja. 

I w tym roku szkolnym kandy-
datów nie brakowało. Uczniowie 
przygotowali promujące plakaty, 
w których zamieścili swoje po-
mysły. Każdy uczeń, zgodnie z 
regulaminem mógł zagłosować 
na trzech wybranych przez siebie 
kandydatów. 

Wybory jak zawsze wzbudzi-
ły duże emocje! Każdy wyborca 
miał swojego faworyta, którego 
widziałby w Prezydium Samorzą-
du Uczniowskiego. Po podsumo-
waniu wyników do  Samorządu 
Uczniowskiego weszło dziesięciu 

W poniedziałek 1 paź-
dziernika gościliśmy 
w Szkole w Luso-

wie Teatr Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa, w wykona-
niu, których uczniowie obejrze-
li spektakle o tematyce profilak-
tycznej. Dla młodszych uczniów 
była to baśniowa opowieść o do-
brym wychowaniu pt. „Alicja w 
leśnej krainie”. Przewodnią myślą 
przedstawienia było podkreślenie 
jak należy postępować w życiu 
codziennym, jak ważne są uczu-
cia innych oraz jakie mogą być 
konsekwencje egoizmu. Tygry-

4. Antoni Możdżeń
5. Karolina Rackowiak
6. Zuzanna Piechocka
7. Magdalena Danielewska
8. Krzysztof Urbański
9. Julia Mróz
10. Szymon Nowaczyński

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy spróbowali swoich sił w tego-
rocznych wyborach do Samorzą-
du Uczniowskiego. 

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy realizacji swoich pomy-
słów!!! 

W imieniu społeczności szkolnej: 
Karolina Bera i Dorota Bukowska

uczniów z najwyższą liczbą uzy-
skanych głosów:

1. Monika Sztukiewicz 
2. Gabriela Polak
3. Małgorzata Linkowska

szymi, odpowiedzialność za swo-
je decyzje, umiejętność  radzenia 
sobie z pojawiającym się proble-
mem oraz poszukiwania pomocy, 
gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Choć tematyka była poważna 
i ważna, nie brakło scen śmiesz-
nych, który rozbawiały młodą 
publiczność. Pytania padały za-
równo ze strony aktorów jak i wi-
dzów, co rodziło często żywioło-
we reakcje. 

Mamy nadzieje, że obejrzane 
sceny i zasłyszane dialogi oraz 
końcowe morały na dłużej pozo-
staną w pamięci naszych uczniów. 

~K. Bera, D. Bukowska

W piątek, 21. września, 
powitaliśmy jesień. 
W godzinach przedpo-

łudniowych uczniowie wszystkich 
klas wraz z wychowawcami sprzą-
tali teren Lusówka. 

Do pracy mobilizowała nas do 
pracy piękna pogoda. Po zakoń-
czeniu prac porządkowych wszy-

sek, Kangurek, Króliczyca oraz dziewczynka Alicja 
zarazem bawiły i uczyły. 

Starsi uczniowie zobaczyli „Zaciśnięte pięści” 
ukazujące jak ważne są pozytywne relacje z najbliż-

scy uczniowie otrzymali słody-
cze. 

Z okazji rozpoczynającej się je-
sieni uczniowie klas 0 – II  wyko-
nali wystawy z „kolorowych da-
rów jesieni”. Najciekawsze były 
ekspozycje kl. I a i kl. 0 b. Ich 
twórcy otrzymali „słodkie nagro-
dy”. Uczniowie klas III – VI wzięli 

udział w konkursie, w którym nale-
żało napisać „Bajkę ekologiczną”, 
zachęcającą do segregacji odpa-
dów. Najlepsze napisali: Karolina 
Molenda i Paulina Mroczkowska 
z kl. V, Angelli Quispe Alva z kl. 
III oraz Maria Rutka z kl. IV. Au-
torki wyróżnionych prac zostały 
nagrodzone. ~ M.K.
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SP  Lusówko

Eko - Moda
SP  Tarnowo Podgórne

Tenis stołowy w Tarnowie

W niedzielę, 9 wrze-
śnia, wzięłyśmy udział  
w pokazie mody eko-

logicznej w Centrum Handlowym 
Auchan  z  okazji  Eko-weeken-
du. Było 6 uczestników, a my za-
jęłyśmy I  i  II miejsce. W nagrodę 
otrzymałyśmy zgniatarkę do bute-
lek, skakankę, cukierki i długopisy.

Paulina Mroczkowska  
i Karolina Molenda  ucz. kl.V

Słowa hymnu Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie przyświecały tegorocznym obcho-
dom Dnia Patrona. 15 września po raz kolej-

ny uczniowie, rodzice i nauczyciele uczcili pamięć 
Arkadego Fiedlera. Ten literat, miłośnik Indian i in-
nych ludów, ale przede wszystkim wielki podróżnik, 
umiał wszystkie swoje marzenia i wizje skutecznie 
obracać w czyn. Wielkiej Przygody szukał w różnych 
zakątkach świata. W swoim 90-letnim życiu odbył 
30 wypraw i podróży. Do każdej z nich przygotowy-
wał się niezwykle starannie – studiował mapy, atlasy, 
zgłębiał książki o krajach, do których się wybierał. 
Wszędzie znajdował ciekawą przygodę.

We wrześniową sobotę w parku im. S. Kanikow-
skiego spotkali się podróżnicy z różnych zakątków 
świata, do których dotarł Fiedler. Na wietrze po-
wiewały flagi Norwegii, Brazylii, Kanady, Fran-
cji...

W piątek 21 września 
roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jana 

Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym odbyły się Gminne Mi-
strzostwa Szkół Podstawowych 
w Tenisie Stołowym Chłopców 
oraz Dziewcząt. Rozgrywki te 
miały za zadanie wyłonić zwy-
cięzców, którzy na powiatowym 
szczeblu mieli godnie reprezen-
tować Gminę Tarnowo Podgór-
ne. 

Wśród dziewcząt klasyfikacja 
wyglądała następująco:

I  miejsce – SP Tarnowo Pod-
górne

II miejsce – SP Lusowo
III miejsce – SP Lusówko

Chłopcy:
I miejsce – SP Lusówko
II miejsce – SP Przeźmierowo
III miejsca – SP Lusowo

Reprezentantki ze Szkoły Pod-
stawowej z Tarnowa Podgórnego 
w dniu 27.09.2012 roku w Mi-
strzostwach Powiatowych w Ra-
dzewie zajęły IV miejsce, które 
premiowało je do dalszych roz-
grywek w tenisie stołowym. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom 
i życzymy samych sukcesów.

~ na

SP  Przeźmierowo      „Podróżnikiem chciałbym zostać, jak Arkady dzielnym być...”

Dzień Patrona - Święto Latawca
Podczas obchodów Dnia Pa-

trona każdy mógł zamienić się 
w „obywatela świata” i przeżyć 
ciekawą przygodę przechodząc 
przez przepaść, podziemny labi-
rynt czy góry, oddając lisi strzał, 
łowiąc ryby i motyle, skacząc jak 
kangur. To tylko niektóre konku-
rencje, w których brali udział nasi 
superpodróżnicy. 

A potem „zadarły dzieci głowy 
wysoko, wysoko”  i patrzyły, „co to 
za ptak kolorowy leci ku obłokom? 
Ma zabawną płaską głowę, dwa dłu-
gie ogony!”(H. Ożogowska). Oczy-
wiście mowa o latawcach „z papieru 
sklejonych”. Jak co roku odbył się 
konkurs na najwyżej szybujący lata-

wiec gotowy oraz wykonany samo-
dzielnie. Dodatkowo jury przyznało 
wyróżnienia za największy, najbar-
dziej oryginalny i najbardziej kolo-
rowy latawiec. Zwycięzcom wrę-
czono pamiątkowe nagrody. 

W taki oto sposób pożegnali-
śmy lato. Atrakcji było co niemia-
ra. Podróż balonem, karuzele, ga-
binet luster, zabawa muzyczna „w 
dobrym tonie”. 

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy w stronę  Rady Sołeckiej 
Przeźmierowa, która wraz ze Szko-
łą Podstawową w Przeźmierowie 
zorganizowała wspaniały festyn fa-
milijny. Do zobaczenia za rok.

~ Aleksandra Filipek
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Zakończyły się rozgrywki 
Przeźmierowskiej Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej 

- Przeźmierowo ORLIK 2012. 29 
września na boisku ORLIK 2012 
w Przeźmierowie rozegrano ostat-
nią 14. kolejkę.

- Na kolejkę przed końcem Gu-
sma Sady zapewniła sobie tytuł 
Mistrza. Poziom tegorocznych 
rozgrywek był bardzo wyrównany. 
Do końca nie wiadomo było kto 
zajmie kolejne miejsca. Dla przy-
kładu, aż trzy drużyny walczyły 
o zajęcie piątego miejsca. – po-
wiedział Andrzej Mróz, organiza-
tor rozgrywek. 

Wyniki poszczególnych spo-
tkań przedstawiają się następują-
co: 

•  Global System kontra Spiryt 
Swadzim - 12:6 

•  Smoki (Smochowice/Krzyżow-
niki) kontra Dromader - 3:3 

•  Gusma Sady kontra FC Sau-
er - 7:5 

•  Szkło Koncept Team (Tajfun) 
kontra Szanse Marne - 6:3  

Zwycięstwo dla Gusmy Sady

Tabela po 14. kolejkach 

MIEJSCE DRUŻYNA PUNKTY BRAMKI ZDOBYTE: BRAMKI STRACONE 

 1  GUSMA SADY  34  108:40

 2  GLOBAL SYSTEM  30  90:51

 3
 SMOKI (SMOCHOWICE/
KRZYŻOWNIKI)

 27  65:50

 4  FC SAUER  18  50:82

 5  SZKŁO KONCEPT TEAM (TAJFUN)  16  59:70

 6  SZANSE MARNE  15  62:91

 7  SPIRYT SWADZIM  15  61:77

 8  DROMADER  9  62:96

Najlepszymi trzema strzelca-
mi ligi zostali: Zieliński (Gusma 
Sady) – 24 bramki, Elf (Global 
System) – 22 bramki oraz Bochiń-
ski (Szanse Marne) – 18 bramek. 

Zwycięska drużyna grała w skła-
dzie: bramkarze – Jan Rycerz, Da-
niel Michalski, Michał Świniarski 
oraz Mirosław Ciosek, Paweł Cio-
sek, Maciej Ciosek, Karol Raź-
niak, Rafał Zieliński, Grzegorz Fi-
glerowicz, Rafał Tucholski, Paweł 
Bożyf, Mariusz Jaśkowiak, Ra-
fał Sikorski, Remigiusz Nawrocki 
oraz Marek Pluciński. 

~ Ania Gibała  

9 BIEG  
I NORDIC WALKING

11 listopada 2012r.
godz. 14.00

hala OSiR Gimnazjum  
w Baranowie

12.45 – 13.45 przyjmowanie 
zgłoszeń

14.00 start
15.30 – 16.45 ciepły poczę-

stunek i wręczenie nagród
17.00 zakończenie

Trasa: wzdłuż Jeziora Kier-
skiego (bieg: ok. 8 km, nordic 
walking: ok. 4 km)

Regulamin na stronach: www.
osir.pl, www.poziom-wyzej.pl

Honorowy patronat: Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów 
w Baranowie

Organizatorzy: Gmina Tarno-
wo Podgórne, OSiR, SPRINT 
Przeźmierowo

W dniach 2.10 – 6.10. 
w Serbskim mieście 
Apatin trwały roz-

grywki Klubowego Pucharu Eu-
ropy, w których nasz kraj repre-
zentowali zawodnicy Alfy-Vector 
Tarnowo Podgórne. 

Alfa swój występ zakończyła 
najwyższym w historii polskich 
klubów miejscem w zawodach 
pucharowych.

Wśród stawki 15 drużyn, nasi 
kręglarze zajęli 5 miejsce, prze-
grywając wejście do finałowej 
czwórki zaledwie 13 kręglami. 
Na łączny wynik 3611 kręgli 
w największym stopniu przyczy-
niły się występy Arka Stachec-
kiego (656), Marcina Grzesiaka 
(625) i Tomka Masłowskiego 
(606).

Tak dobry występ dał awans 
naszej drużynie do prestiżowych 
rozgrywek Champions League.

Na zdjęciu od lewej stoją: Jarosław Michalak, Ar-
kadiusz Stachecki, Leszek Torka, Maciej Krzyżosta-
niak. W pierwszym rzędzie od lewej: Piotr Kaczma-
rek, Jarosław Bonk, Michał Grędziak (nasz srebrny 
„Bamber”), Marcin Grzesiak, Dawid Strzelczak

Apatin 2012

Polskim akcentem w Apatin był także bardzo do-
bry występ Michała Grędziaka, zawodnik Alfy wy-
pożyczony do  niemieckiej Victorii Bamberg, będąc 
jej czołowym zawodnikiem, zdobył ze swoim klu-
bem wicemistrzostwo Europy.  ~ PK
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Brak obrony – tymi słowa-
mi skomentował trener 
Marek Łodyga przegrany 

mecz inaugurujący sezon koszy-
karski 2012/2013. GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne uległa na 
własnym boisku drużynie MKK 
Gniezno 76:82 (27:14, 23:27, 
14:21, 12:20). 

Kolejny sezon, w którym eki-
pa z Tarnowa Podgórnego będzie 
walczyć o awans do II ligi nie roz-
począł się zbyt dobrze. Na szczę-
ście do końca rozgrywek pozosta-
ło jeszcze 25 spotkań. W szerokim 
składzie drużyny pojawili się nowi 
zawodnicy: Szymon Budnikow-
ski (Politechnika Poznańska), Ma-
teusz Kurach, Jakub Osuch, Jakub 
Łukomski (MKK Pyra Poznań); 
powracający: Paweł Murza (Sie-
maszka Piekary), Michał Kołecki 
(Obra Kościan), Sebastian Augu-
stynowicz oraz ci, którzy grali w 
ub. sezonie: Mateusz Wasiński, Fi-

lip Guilherme, Alan Urbaniak, Ra-
fał Urbaniak, Jacek Łukomski, Ka-
mil Jakubowski, Marcin Eichert, 
Marcin Górecki, Rafał Bartkowski, 
Marcin Nocek, Mateusz Sulowski, 
Jakub Kujawa oraz Filip Drgas. 
Drużynę opuścili Bartosz Pochoc-
ki (Basket Piła), Rafał Kikowski, 
Adam Wiland, Mateusz Mysior i 
Łukasz Mocydlarz. O awans bę-
dzie rywalizować aż trzynaście dru-
żyn. Po 1. kolejce Tarnovia zajmuje 
ósme miejsce w ligowej tabeli.   

Mecze na własnym boisku roz-
grywane będą w hali sportowej 
OSiR przy ul. Nowej 15 w Tar-
nowie Podgórnym. O godz. 16.00 
- 13/10 z Rawią Rawicz, 03/11 z 
Kozłami Poznań i 08/10 z MKS 
Kalisz. O godz. 19.00 – 26/10 z 
Polonią 1912 Leszno i 23/11 z KU 
AZS UAM Poznań oraz o 12.00 – 
08/11 z MKS MOS Konin. Termi-
narz może ulec zmianie. 

~ Ania Gibała

Przegrana inauguracja

Na dwóch kółkach po-
żegnaliśmy lato 2012. 
W rajdzie rowerowym, 

który odbył się 29 września wzię-
ły udział trzydzieści trzy osoby – 
wśród nich dzieci i dorośli. Tym 
razem uczestnicy wystartowali 
o godz. 13.00 z dwóch lokaliza-
cji: Przeźmierowa i Tarnowa Pod-
górnego. Trasa rajdu nie sprawi-
ła uczestnikom żadnego kłopotu. 
Wszyscy szczęśliwie dotarli na 
metę, na plaży w Lusowie. Na 
miejscu czekała grochówka, pącz-
ki i konkursy z nagrodami. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne dziękuje-
my mieszkańcom Gminy Tarno-
wo Podgórne za wspólną zabawę 
i mile spędzony czas podczas so-
botniego rajdu.

~ Ania Gibała  

Podczas XXII Pucharu Lesz-
na rozegranego w ramach 
pierwszego turnieju Grand 

Prix Polski w kręglarstwie klasycz-
nym 2012/2013 zawodnicy KS 
Alfy Vector Tarnowo Podgórne spi-
sali się na medal i to niejeden. Za-
wody trwały od 20 do 23 września 
2012 r. Gospodarzem był KS Polo-
nia 1912 Leszno. Na starcie stanę-
ło dziewięćdziesięciu zawodników: 
25 kobiet i 65 mężczyzn. Wśród 
kobiet zwyciężyła Barbara Danek. 
Po eliminacjach i finale zgromadzi-
ła na swoim koncie 1133 kręgli. W 
zwycięskiej szóstce kobiet znala-

zła się również Izabela Torka, która 
zdobyła 1087 kręgli. Na siódmym 
miejscu rywalizację zakończyła Jo-
anna Filip, a na dziewiątym Małgo-
rzata Leopold. Do finału nie udało 
sie awansować Patrycji Kicińskiej, 
Joannie Bonk ani Liwii Strzelczak. 
Mężczyźni zajęli kolejno drugie, 
trzecie i czwarte miejsce. Na dru-
gim stopniu podium z wynikiem 
1161 kręgli stanął Arkadiusz Sta-
checki, a na trzecim Maciej Krzy-
żostaniak (1158). Czwarte miejsce 
zajął Leszek Torka (1158). Dawid 
Strzelczak z wynikiem 1108 kręgli 
był dziewiąty.   ~ Ania Gibała

XXII Puchar Leszna

Rowerowe 
pożegnanie lata
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Pojechali najlepiej jak potrafili. Kolarze GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne zdobyli kolejne 
medale. Tym razem w Mistrzostwach Polski 

w kolarstwie szosowym, które trwały od 28 do 30 
września w Warlubie koło Grudziądza. Był to ich 
ostatni występ w sezonie 2012. W jeździe dwójkami 
na czas juniorów brązowy medal i tytuł II Wicemi-
strza Polski zdobyli Gracjan Szeląg i Wojciech Syka-
ła. W jeździe drużynowej na czas podopieczni trene-
ra Piotra Brońskiego: Gracjan Szeląg, Jakub Hercog, 
Marcin Karbowy i Wojciech Sykała zdobyli srebro. 

~Ania Gibała 

Ostatnie w sezonie

KS Alfa Vector OSiR Tarnowo Podgórne zremiso-
wał na własnej kręgielni z aktualnymi Wicemistrzy-
niami Polski KK Dziewiątką Wronki 1:1 (4:4, 10:14, 
3305:3273). Mecz rozegrano 16 września na kręgiel-
ni Vector w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy mecz 
Super Ligi Kobiet w kręglarstwie klasycznym ro-
zegrany na kręgielni w Tucholi podopieczne trenera 
Ryszarda Bonka wygrały 2:0 (7:1 16:8, 3185:2943). 
Po dwóch kolejkach drużyna z Tarnowa Podgórnego 
zajmuję pierwsze miejsce w ligowej tabeli. 

~ Ania Gibała 

Remis po wygranej

XXX Wielkopolska Zaprasza

Po raz trzydziesty na jednej 
z najstarszych czterotoro-
wych kręgielni klasycznych 

w Polsce rozegrano młodzieżowy 
turniej „Wielkopolska Zaprasza”. 
Impreza trwała od 21 do 23 wrze-
śnia 2012 r.  Gminę Tarnowo Pod-
górne reprezentowały dwa kluby: 
OSiR Vector i Alfa Vector Tarno-
wo Podgórne. W kategorii dzieci 
bezkonkurencyjny okazał się za-
wodnik Alfy Vector – Jakub Cwoj-
dziński (645 kręgli). Na czwartym 
miejscu uplasował się jego klubo-
wy kolega Michał Bonk (582), a 
na ósmym Krzysztof Bartkowiak 
(533) z OSiR Vector. Wśród mło-
dzików najlepiej zaprezentował 
się Patryk Mrowiec (OSiR Vec-
tor). Podopieczny trenera Marka 

Torki z wynikiem 962 kręgle za-
jął drugie miejsce. W tej samej 
kategorii Łukasz Kasprzak (OSiR 
Vector) zajął piąte miejsce. Na 
trzecim miejscu wśród juniorów 
młodszych zawody ukończyła 
Aleksandra Bonk z Alfy Vector. 
W eliminacjach i finale zdobyła 
970 kręgli. Wśród juniorów 
młodszych na szóstym miejscu 
uplasował Tomasz Derda (Alfa 
Vector), a na jedenastym Maciej 
Kozłowski (OSiR Vector). W kla-
syfikacji klubowej KS Alfa Vector 
zajął drugie miejsce, a OSiR Vec-
tor Tarnowo Podgórne czwarte. W 
XXX Turnieju „Wielkopolska Za-
prasza” wzięło udział osiem dru-
żyn. 

~ Ania Gibała

XIX Polish Open & XV 
Warsaw Cup w Taekwon-
do Olimpijskim przycią-

gnęły ponad 800 zawodników z 26 
krajów. 8 i 9 września na obiektach 
AW F w Warszawie odbyła się naj-
większa impreza w Taekwondo 
olimpijskim w Polsce. Rywaliza-
cja odbyła się w kategoriach se-
nior, junior oraz kadet. Honorowy 
patronat nad imprezą objęli pre-
zydent miasta stołecznego Hanna 
Gronkiewicz – Waltz oraz PKOL. 
Wśród walczących o tytuł Między-
narodowego Mistrza Polski znala-
zły się zawodniczki UKS Atlas 
Tarnowo Podgórne. W kat. junior 
42 kg Zuzanna Roszkiewicz zdo-
była złoty medal, a w kat. 46 kg 
Karolina Dzieńdziura trzecie. Te-
goroczne medalistki Mistrzostw 
Polski po raz kolejny udowodni-

Zostać mistrzem

ły, że są w bardzo dobrej formie. 
Chętnych, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił w tej dyscypli-
nie zapraszam na treningi. Zapisy 
dla dzieci do grupy początkują-
cej przyjmowane będą we wtorki 
i czwartki podczas treningów, któ-
re rozpoczynają się o godz. 16.00 
w sali przy strzelnicy sportowej 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Za-
chodnia 3). ~ Ania Gibała
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Panu Tadeuszowi Zimnemu 
Zastępcy Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  

w latach 2007-2010
głębokie wyrazy współczucia  z powodu śmierci 

Mamy  
śp. Łucji Zimnej

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

wraz z pracownikami,
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  

wraz z Radnymi oraz Sołtysi 

Naszej koleżance 

Aleksandrze Wiśniewskiej 
Kierownikowi Wydziału Finansowego Urzędu 

Gminy Tarnowo Podgórne
głębokie i szczere wyrazy współczucia z 

powodu śmierci Mamy

śp. Janiny Andrzejewskiej 
składają

Wójt Gminy Tadeusz Czajka  
wraz z pracownikami,

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard wraz z Radnymi oraz Sołtysi 

Naszej koleżance 
Zdzisławie Piszczyńskiej
Sołtysowi wsi Lusówko

Radnej Gminy w latach 1998-2002
głębokie i szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Ojca 

śp. Feliksa Lasoty 
składają

Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
 wraz z pracownikami,

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard wraz z Radnymi oraz  Sołtysi

Pragniemy serdecznie podziękować tym, którzy towarzyszyli 

śp. Tadeuszowi Białkowskiemu 
w jego ostatniej drodze ziemskiej pielgrzymki, która miała miejsce 22.09.2012 r. 

Księdzu proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu, księdzu wikariuszowi Krzysztofowi 
Grześkowiakowi oraz służbie liturgicznej z naszej przeźmierowskiej parafii  

za zorganizowanie liturgii i wszelką życzliwość. 
Sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, kolegom i koleżankom: za uczestnictwo, złożone intencje 

mszalne, modlitwę, kondolencje, słowa otuchy, wieńce i kwiaty. 
Żona z Synem i Córka z Rodziną

Podziękowania
 Państwu Alinie i Juliuszowi Gustowskiemu serdeczne podziękowania za przesympatyczną gościnę i mile spędzony 
czas w „Osadzie na Skraju Puszczy – Pakawie” Rybaczówka Mylinek składają Seniorzy z Klubu Seniora w Sadach

Przeprosiny
 Przepraszam firmę Auchan Swadzim za błędne umieszczenie reklamy w poprzednim numerze gazety „sasiadka~czytaj”

Biuro Ogłoszeń RESO

Danucie Rybarczyk
z powodu śmierci

Męża
wyrazy serdecznego 

współczucia
składają

Dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Tarnowo Podgórne

wraz pracownikami

Z głębokim żalem we wrześniu 
pożegnaliśmy naszą koleżankę, 

słuchaczkę Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tarnowie 

Podgórnym  

Halinę Grenda 
Rodzinie i bliskim serdeczne 
słowa współczucia w imieniu 
wszystkich studentów UTW 

składa Zarząd.

Naszej koleżance 

Wiesławie Błaszyk
Kierownikowi Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy 

Tarnowo Podgórne
głębokie i szczere wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 

Brata
składają

Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami,

Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard wraz  

z Radnymi

Tadziu, jesteśmy z Tobą w tych 
trudnych chwilach po stracie 

ukochanej Mamy.
Krzysztof z rodziną

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa 
składa wyrazy współczucia 

Tadeuszowi Zimnemu
z powodu śmiercia Matki

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

na miejsce wiecznego spoczynku mojego 
ukochanej Mamy 

śp. Kazimiery Wilgi
zm. 11.09.2012 

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

sąsiadom za wspólną modlitwę i złożone  
kwiaty wiązanki i znicze, za ofiarowane msze św. 
i wyrazy współczucia serdeczne podziękowania 

składa córka Halina Jankowiak z rodziną

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Gibała, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji 
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja 
nie zwraca dostarczonych materiałów!

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 09.10.2012 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Jesień w Gminie Tarnowo Podgórne, fot. archiwum.
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DAM PRACĘ
• Producent galanterii papierniczej zatrud-
ni pracowników z grupą inwalidzką (prefe-
rowana I i II) tel. 512 972 525, bnowak@
pol-mak.com.pl
• Krawcowà doświadczoną zatrudnię, tel. 
501 07 12 16.
• Zatrudnimy magazyniera z doświadcze-
niem! Życiorys z opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy prosimy kierować na ad-
res: transport@modeo.com.pl
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni pra-
cowników z grupą inwalidzką. praca@po-
ligrafia-jn.pl
• Potrzebny pracownik do ochrony (II gr. 
inwalidzka) Praca w Zakrzewie, tel. 691 
917 904.
• Cieślę, dekarza zatrudnię, mile widziane 
prawo jazdy, tel. 601 573 541.
• Potrzebna osoba do sprzątania dużego 
domu w Tarnowie Podgórnym raz lub dwa 
razy w tygodniu, tel. 509 749 163.
• Poszukuję Pani do prowadzenia domu w 
okolicy Przeźmierowa tel. 510-26-26-00

• Potrzebna osoba do sprzątania dużego 
domu w Tarnowie Podg.  raz lub max dwa 
razy tygodniu. 509-749-163

• SZUKAM PRACY
• Studentka pilnie poszukuje pracy od po-
niedziałku do czwartku 10zł/h. Przeźmie-
rowo, Baranowo, tel. 722 009 372.
• Podejmę sprzątanie 1-2 x w tygodniu, 
Przeźmierowo i okolice, tel. 510 868 939.
• Kierowca kat. C z doświadczeniem wy-
wrotka – szuka pracy, tel. 694 043 808.
• Szukam pracy (biurowej, dodatkowej), 
tel. 61 8142 936, 601 84 77 78.
• Młoda ambitne studentka II roku stu-
diów zaocznych na kierunku logistyka 
handlu i dystrybucji poszukuje pracy, tel. 
723 401 060.
• Kobieta lat 53 poszukuje pracy jako 
opiekunka do dziecka. Praca od zaraz. Tel. 
507 985 708
• Studentka UM udzieli korepetycji z che-
mii, gimnazjum, liceum. tel.515 142 450
• Mama 14-miesieczej  córki zaopieku-
je się dzieckiem u siebie w domu, odbierze 

z zerówki, ze szkoły lub przedszkola, gdzie 
dziecko mile spędzi czas aż do powrotu ro-
dzica. Tarnowo Podgórne, tel. 608-084-173
• Mężczyzna lat 33 z uprawnieniami ob-
sługi maszyn budowlanych, doświadczenie 
w naprawie maszyn Caterpillar, specjalista 
d/s gospodarki magazynowej, bhp  - szuka 
pracy. Gwarantuję profesjonalizm i zaan-
gażowanie - 601 433 117.
• Przyjme prace chałupniczą, rencista gru-
pa I. Przeźmierowo  605 632 207
• Pani na emeryturze zaopiekuje się dziec-
kiem u siebie w domu, mobilna, odbiór 
dziecka z przedszkola lub szkoły. Dobra 
opieka. Przeźmierowo 605 632 207
• Rencistka, grupa II przyjmie prace w 
domu. Przeźmierowo 605 632 207
• Pani (46 lat) wykształcenie wyższe szuka 
pracy - najchętniej korepetycje na wszyst-
kich poziomach ( angielski i przedmio-
ty ścisłe ) lub opieka nad dzieckiem po-
wyżej 3 lat lub inne propozycje. kontakt: 
728510846
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta-
pedicure,manicure,rzęsy,hybrydy,mikrod

ermabrazja,kwasy,henna,wosk,liposukcja 
itp. 510-798-699
• Kierowca z samochodem dostawczym 
bus szuka pracy tel. 698 729 868 
• Szukam pracy w ogrodzie porządki, ko-
szenie, oprysk, przytnę krzewy 782 785 462   
• Szukam pracy w reklamie, posiadam sa-
mochód oraz przyczepę 792 426 077
• Prasowanie u siebie lub w domu klienta. 
669 925 459
• Emeryt, niepalący, odpowieedzialny, kat. 
B, III gr. inwalidzka - podejmie pracę 501 
228 373 

4 pokoje do wynajęcia

664 684 890

na biuro, mieszkanie
Przeźmierowo

665 045 566

J. ANGIELSKI
Korepetycje • Egzaminy

618 161 653

Język
HISZPAŃSKI

Baranowo

www.tani-kurier.net

• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL. RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL. KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

☎  881-511-050

 biuro@tani-kurier.net

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10, 60-446 POZNAŃ

☎  881-511-040

Magister �lologii angielskiej,
doktor nauk humanistycznych

w zakresie literaturoznawstwa angielskiego
oferuje lekcje języka angielskiego

(wszystkie poziomy nauczania)
oraz tłumaczenia i korektę tekstów

(po polsku i angielsku)

ANGIELSKI

Kontakt: 604 525 232 (Lusówko)

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• ch

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

Tarnowo

Sala na 100 osób

Podgórne

Sala Bankietowa „Strzelnica”

Andrzejki: 24.XI; 30.XI

www.facebook.com/SalaBankietowaStrzelnica

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462tel. 603 137 270 codziennie

dr n. med. Ryszard Stankiewicz
PEDIATRA - PULMONOLOG

Zapisy pod tel. 501 495 002
www.reha-clinic.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

office@ekor.com.pl
*skontaktujemy się z wybranymi osobami
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AEROBIK

tel. 514 069 982

Przeźmierowo, pon., śr. - godz. 19.00
Tarnowo Podgórne, wt., czw. - godz. 20.00

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

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

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

• SZAFKI WN¢KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ¢T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW I BLATÓW
• INNE MEBLE NA WYMIAR

EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

URODZINY
w Gzubach!
URODZINY
w Gzubach!
www.gzuby.pl

HALLOWEEN dla Dzieci!
sobota 27 października

godz. 14.00 - 16.00 dzieci od 3 - 6 lat
godz. 17.00 - 19.00 dzieci od 7 - 12 lat

ZAPISY!!!

nauka • korepetycje • tłumaczenia
NIEMIECKI

tel. 600 44 93 46

Organizujemy wesela, bankiety, chrzciny i różnego  rodzaju imprezy.
Zapraszamy, Hotel Vector, Kręgielnia Vector

ANDRZEJKI 24.11; SYLWESTER

Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 21, tel. 510251262, 488, fax 618531730
www.restauracja-vectoria.pl, e-mail: biuro@restauracja-vectoria.pl

UL. POZNAŃSKA 62A
(BUDYNEK DOBRE OKNA)
SERDECZNIE ZAPRASZA

NOWO OTWART Y SKLEP Z OBUWIEM

PANTOFELEK
Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
tel. 61 814 17 16, kom. 507 193 404

e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów
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W y o s t r z a m y  W i d z e n i e

W miesiącu 10.2012 oprawy okularowe od 35 zł

Badanie - dobór różnych pomocy wzrokowych
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97/1

Tel. 61 814 64 76 www.optyka-piasecki.pl

GEODETA
509 553 381

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

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

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

WELTENWELTEN

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY
pon.-pt. 11.00 - 17.00
Sobota  10.00 - 14.00

ul. Wiosenna 43, Baranowo

Karolina Wielopolska
logopeda 

ul. Malwowa 5, 60-175 poznań
kom.: +48 500 120 631
e-mail: logopeda@zrodlomowy.pllogopeda@zrodlomowy.pl
www.zrodlomowy.pl

C-0 M-80 Y-95 K-0
ORACAL - 301

C-0 M-20 Y-100 K-0
ORACAL - 021

C-35 M-100 Y-35 K-10
ORACAL ~ 308*
* zalecany wydruk z CMYK
 
C-0 M-0 Y-0 K-80
ORACAL - 714

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
tel. 606 298 098

Zapraszamy!

ANGIELSKI

po godz. 16  695 237 184

egzaminator maturalny
przygotowanie do matury

korepetycje

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

¸àkowa 41, Tarnowo Podgórne
tel. 603 093 436, 61 81 46 761, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

US¸UGI
502 315 302

REMONTOWO-BUDOWLANE

MATEMATYKA

606 935 005
kurs przedmaturalny

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T

NAUKA
ANGIELSKIEGO
wolne miejsca w

godz. 9.00 - 14.00

698 873 335
pośrednictwo
zarządzanie

Zapraszamy do współpracy

tel. 600 797 237
gawin-nieruchomosci.pl

Licencje zawodowe

POKOJU - szukam
do wynajęcia

696 428 360
(chętnie Baranowo, okolice)

REMONTY
602 693 667

OCIEPLANIE budynku

TEL. 533 145 339

SKUP AUT
GOTÓWKA OD R¢KI

SUKNIĘ ŚLUBNĄ

661 083 793
SPRZEDAM

w kolorze ecru

DORADCA ZAWODOWY:
• w przygotowaniu CV
    i Listu motywacyjnego
• w przygotowaniu
   do rozmowy rekrutacyjnej
• w wyborze szkoły, studiów
   lub szkoleń dokształcających

Szukasz pracy? Pomo˝e Ci

Zadzwoƒ! tel. 505 203 985
www.dziewialtowska.pl

Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
tel: 501 958 513

Diagnoza
i terapia uzale˝nieƒ
 - alkohol, hazard, leki, narkotyki,

uzależnienia mieszane.
Terapia rodzin osób uzależnionych

Interwencje kryzysowe
Pomoc  w dostaniu się do ośrodka

Kat. „B”

ul..Wichrowa 1A (III piêtro)
60-449 Poznañ
     607 337 312 

u nas zawsze œwieci zielone

Zapraszamy
kursy prawa jazdy kat. B oraz jazdy doszkalaj¹ce

Oferujemy
- nowe auto RENAULT CLIO z klim¹ (takie same jak na egzaminie pañstwowym)

- teoria w dwa weekendy
- mo¿liwoœæ wykonania badañ lekarskich

- atrakcyjne ceny - dogodne raty
- mi³¹ i fachow¹ obs³ugê 

Nasz adres: Poznañ, ul.Wichrowa 1A (budynek West Point) II piêtro
 Dojazd: autobus lini 61 z Ogrodów, przystanek - Wichrowa
Tel: 607 337 312
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NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B

66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

Prawo jazdy nawet w miesiąc!

Badania lekarskie i materia∏y do nauki w cenie.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieramy kursantów z domu

auta z klimà

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
I AUTOMATYKA BUDYNKU

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

ADAM CIŻLA  663 722 451

US¸UGI ELEKTRYCZNE - SYSTEMY ALARMOWE

504 136 906 602 216 118

- AWARIE
- INSTALACJE NOWE, MODERNIZACJA
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SIECI KOMPUTEROWE
- NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI

- SYSTEMY ALARMOWE
- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
- SYGNALIZACJA POŻARU
- KONTROLA DOSTĘPU
- DOMOFONY

-projekty

-adaptacje

a  r  c  h  i  t  e  k  t

tel.: 696 466 652 mh@c7.pl

-inwentaryzacje

-doradztwo

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw, rodzinna

POMOC SEKSUOLOGICZNA

 SPRZEDAM TANIO!!! 
PÓŁ BLIŹNIAKA 

183 M2
 

DWIE DZIAŁKI 
BLISKO JEZIORA 

W LUSÓWKU 
TEL. 601 702 933 LUB 691 403 638 

 

• PRZYŁĄCZY WOD-KAN, GAZ • INSTALACJI GAZOWYCH •
• ZJAZDÓW DO POSESJI • ODTWARZANIE NAWIERZCHNI •
• ORGANIZACJI RUCHU • OPERATY WODNOPRAWNE •
• ADAPTACJE PROJEKTÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH •

PROJEKTY:

STUDIO DK  UL. SIELSKA 17D; 60-129 POZNAŃ
Info@studiodk.pl • www.studiodk.pl • tel. 662 278 552
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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)

KOREPETYCJE  J. POLSKI
Przygotowanie do matury

i egzaminów gimnazjalnych
518 549 824 KONKURENCYJNE CENY

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

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

biur
rachunkowe

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

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

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI GRATIS

SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

cena od 80 z∏/m2

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

LEKCJE TAŃCA
DLA NARZECZONYCH

I SENIORÓW W KAŻDYM WIEKU

600 953 604
TANIO - ZAPRASZAM

KÄRCHER
szybkoschnàcy
513 897 226

www.karcher-poznan.net

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 57
tel. 501 448 440, 536 534 958

s t u d i o  u r o d y

MEDYCYNA ESTETYCZNA
kwas hialuronowy • botox • mezoterapia • lipoliza

STUDIO PIELĘGNACJI
tipsy • żele • manicure hybrydowy • pedicure

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

kwiaty 1 roczne i byliny

PROMOCJA JESIENNA

NAJWI¢KSZA
PIZZA W POLSCE

300 rodzajów
PIZZY

www.WEJDZDOSWIATAPIZZY.pl

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

Rolls Royce

503 969 083

zabytkowy
do ślubu i nie tylko

Us∏ugi
podnoÊnikiem

koszowym
Przycinanie i wycinanie drzew i krzewów

tel. 608 443 604

Gabinet
Psiej Urody

ul. Kościerzyńska 9
Poznań-Smochowice
tel. 796 127 287

80 m2 luksusowej
powierzchni
Psiego SPA

ul. Kościerzyńska 9
Poznań-Smochowice

luksusowej
NOWYADRES

ODZIEŻ UŻYWANA
damska • męska • dziecięca • robocza

ZAKRZEWO, ul. Poznańska 9
pon.-pt. 10.00-17.00, sob. 10.00-14.00

tel. 501-149-748
mbartkowia@wp.pl, Przybroda

FIRMA
US¸UGOWO - BUDOWLANA

BUDOWA DOMÓW OD PODSTAW:
• wykonanie konstrukcji dachowych
• wykończenia, remonty
• elewacje, docieplenie domów
• płyta k-g
• malowanie, szpachlowanie
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Wojciech Pieczkowski, FEBOT
lekarz medycyny

Fellow of European Board of Othopaedics and Traumatology

Specjalista Ortopeda – Traumatolog

członek towarzystw ortopedycznych
z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w tej specjalności

w Polsce, Republice południowej Afryki i w Anglii

poleca swoje usługi w leczeniu
wszelkich dolegliwości i niesprawności

• kończyn górnych,

• kończyn dolnych,

• bólów krzyża,

• artroskopii,

• endoprotez stawów,

•  oraz innych nie poddających  się dotychczas 
leczeniu zachowawczemu.

Tel. 61 814 79 00
Konsultacje:  gabinet w Centrum Terapii Manualnej, 

ul. Leśna 1, Sierosław

WYPRZEDA˚

Markslojd Sp. z o.o.
ul. Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania

tel. 61 849 90 14, fax 61 894 35 00, handel@markslojd.pl, www.markslojd.pl ZAPRASZAMY!

13 i 27 października
W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o. w Dąbrowie,

w godz. 9.00 – 13.00

Oświetlenia
dekoracyjnego i świątecznego

Lampy już od 5 zł
Świetlówki już od 3 zł

Polecamy oświetlenie do wnętrz,
zewnętrzne, dekoracyjne i świąteczne

ABAKUS

Biuro Rachunkowe
tel./fax (61) 816 42 16

e-mail: biuro@abakuspro.pl

PRO sp. z o.o.§
www.abakuspro.pl

ul. Poznańska 101, 62-080 Tarnowo Podgórne

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t (+transport) - 700 zł
WORKI 25 kg - 18 zł

61 8146 361

DO WYNAJ¢CIA MAGAZYN
450 + 250 m2, (rampa, ochrona)

GS T.Podgórne

ZADZWOŃ: 606 679 477

DORADCA ŻYWIENIOWY
JEŻELI CHCESZ

• zgubić zbędne kilogramy •
• zyskać zdrowie i dobrą formę •

żłobkowa opieka dla dzieci
całodzienna i na godziny
cena już od 4,50 zł/h

www.gzuby.pl

Język angielski
dla dzieci

Szkoła podstawowa i gimnazjum
794 905 146

MECHANIKA
WULKANIZACJA

MW Serwis: Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
507 406 572

NISKIE CENYMIESZKANIE
DO WYNAJ¢CIA

500 176 573
Przeêmierowo 60 m2 (2 pokojowe)

MIESZKANIE KUPIĘ

694 503 590

2-3 pokojowe, max. 2 ptr
zachód Poznania,

max Tarnowo Podgórne

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
POŁOŻONĄ W KAŹMIERZU WLKP.

O POWIERZCHNI 2730m2

Tel. kom. 601 950 397 tel. 504 027 213

TYP-BRUK
• układanie kostki brukowej i granitu

• sucha zabudowa • remonty

tel. 509 70 50 36

Usługi ogrodnicze
Prace porządkowe

Zbigniew Domański - LusowoUS¸UGI TRANSPORTOWE
BUSAMI

PRZEPROWADZKI
 698 729 869

Wycena nieruchomości
Wycena przedsiębiorstw

605 693 795
brygida.popko@gmail.com

Kredyty hipoteczne
Kredyty dla �rm
607 668 942

henryk. popko@gmail.com
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62-081 Przezmierowo ul.Rynkowa 63  tel 61 8163-900, 910
mail: med-lux@med-lux.poznan.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX

zapraszamy pacjentów
w ramach NFZ i prywatnie, osoby z kartami

prywatnych ubezpieczeń,
pracowników na badania medycyny pracy

LEKARZE SPECJALIŚCI W RAMACH NFZ
• neurolog dzieci i dorosłych • alergolog • laryngolog •

• reumatolog • ortopeda • chirurg •
• pulmonolog • okulista • kardiolog •

• dermatolog • proktolog •
 

LEKARZE RODZINNI, SPECJALIŚCI INTERNY I PEDIATRII

BADANIA MEDYCYNY PRACY W PELNYM ZAKRESIE, BADANIA WSTĘPNE
KONTROLNE I OKRESOWE

BADANIA KIEROWCÓW, BADANIA NA TERENIE ZAKŁADÓW PRACY
 

LEKARZE SPECJALIŚCI-GABINETY PRYWATNE
• endokrynolog • ginekolodzy-połoznicy •

• urolog • chirurg onkolog •
• ortopeda dziecięcy • terapia manualna kręgoslupa •

• dietetyk • chirurg naczyniowy •
• fizykoterapia •

PRACOWNIA RTG I USG
LABORATORIUM

ECHO SERCA, PRÓBA WYSIŁKOWA, HOLTER EKG I CIŚNIENIA
DOPPLER NACZYŃ, USG STAWÓW, KTG

KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA
 

PSYCHOLOG - PSYCHOTERAPIA
TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

                         
PRZYJĘCIA PACJENTÓW Z KARTAMI UBEZPIECZEŃ

PRYWATNYCH   Medicower, Signal Iduna, Allianz, Vision
Enelmed, Medica Polska

 
CHIRURGIA STOPY, HALLUXY, PALCE MŁOTKOWATE- operacje bez gipsu
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AUTO WIECHU
GEOMETRIA UKŁADU JEZDNEGO • POMOC DROGOWA

BLACHARSTWO • MECHANIKA 

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

Rynkowa

Giełda

Wysogotowska

K
o

śc
ie

ln
a

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl

SKUPUJ¢ AUTA

663 85 72 00

Sprawne w dobrym stanie lub po stłuczce osobowe, vany.
Korzystna wycena, umowa, gotówka od ręki.Zaprasza   na     koncerty!

W S T Ę P   W O L N Y !

20 października
czwartek, 20:30 

(...rock, blues)

27 października
sobota, 20:00

(rock/reggae
i dużo improwizacji)

U nas także obejrzysz mecze Lecha Poznań, zagrasz w bilard
lub zorganizujesz imprezę okolicznościową!

Zawsze świeże Informacje o koncertach:
www.001motocafe.pl

tel. 782 260 060
facebook.com/001motocafe

Przeźmierowo, rynkowa 158 - naprzeciwko stacji orlen

g u s t a v e

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

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

   NA GRUZ, ŚMIECI

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

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107 604 553 920

Wymiana opon 
z wyważaniem 

– już od 60zł/kpl.
pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 15
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl

PROMOCJA!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A

L OÊrodek Szkolenia Kierowców

DUKAT
Poznaƒ, ul. Dàbrowskiego 98, 

tel. 61 8417739, kom. 0501 707 099

Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA – 1 250 z∏

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

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki

601 704 832

Zakład Usług Robót Ziemnych
i Transportowych

Adam Kaczor
• usługi koparko-ładowarką, koparką kołową, mini-koparką
• transport do 2 ton
• prace wyburzeniowe
• wykopy pod kanalizację
• odśnieżanie

Wysogotowo
601 412 560, 601 82 17 29

www.kaczkop.pl

TECHNIKA
GRZEWCZA

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

troszak.ryszard@gmail.com

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

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%
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BIURO
RACHUNKOWE
Justyna Mizera (Świad. kwalif. Min. Fin. 5607/97)

Rok zał. 1998

Mrowino, ul. Poznańska 44, tel. 605 305 507, tel./fax 61 814 47 74
e-mail: justyna.mizera@wp.pl

- Księgi rachunkowe
- Księgi przychodów i rozchodów
- Ryczałt

- ewidencja VAT
- rozliczanie PIT, ZUS
- Sprawy kadrowe i płace

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

STOMATOLOGIA

Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

ELEKTROINSTALACJE

501 706 608
501 706 611

– pomiary, projekty
– wykonawstwo

www.wir-energia.pl

– kompensacja
    mocy biernej
– rozdzielnie elektr.
– ogrzewanie elektr.

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

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

tel. 664 755 281 (wieczorem)

Język niemiecki
nauka, korepetycje

KOWALSTWO-ŚLUSARSTWO
bramy, płoty,

kraty, balustrady
ZAKRZEWO, ul. Poznańska 9

61 8143 389

Centrum Rozwoju dla Dzieci „Talentiada”
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3-6 oraz 7-9 lat

z Tarnowa Ppdgórnego i okolic

na nieprzeciętne, twórcze i inspirujące zajęcia:

Początek zajęć już w listopadzie. Kontakt: 605 67 88 53

PTeatralne PTaneczne PPlastyczne PJęzykowe
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KOPARKO-¸ADOWARKA

696 770 925

us∏ugi roz∏adunku,
za∏adunku, wykopy

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

OD WYMARZNI¢CIA, 
GRADOBICIA 

RZEPAKU 
I ZBÓ˚

US¸UGI POGRZEBOWE

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

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

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

SK¸AD OPA¸U
SKÓRZEWO

ul. Poznańska 10, tel. 797 492 532

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.wegiel-poznan.pl

Najlepsze Ceny!

Ostatnia 4b, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 670 99 50, kom. 696 786 036, zbigniew.mazurek@busrent.com.pl

www.busrent.com.pl

WYNAJEM AUT

BEZ KIEROWCY
Z KIEROWCÑ

REGULARNY PRZEWÓZ 
OSÓB DO DANII

9 OSOBOWYCH

Auta nowe, Ford Transit i Renault Tra� c
(przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
od 3.11 - 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
DU˚Y WYBÓR PRODUKTÓW FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

ODZIEŻ UŻYWANA
damska • męska • dziecięca • robocza

ZAKRZEWO, ul. Poznańska 9
pon.-pt. 10.00-17.00, sob. 10.00-14.00
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TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

SKANMA

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

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

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

061 814 27 12 

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

CAT - koparko ∏adowarka

ODÂNIE˚ANIE

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

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

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

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT

 
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00

Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ 530 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 690 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 705 zł/tona
KOSTKA 795 zł/tona
     

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

E  ROMETAL
KOWALSTWO  i  AUTOMATYKA  BRAM

ul. Laskowa 7, 62-081 PrzeŸmierowo
tel. 61 814 23 79, kom. 502 710 740

www.eurometal.net.pl

do bram przesuwnych, skrzyd³owych, gara¿owych

OGRODZENIA OZDOBNE kute i nowoczesne
BALUSTRADY wewnêtrzne i zewnêtrzne
BRAMY GARA¯OWE segmentowe Nice
SPRZEDA¯, MONTA¯ i SERWIS AUTOMATYKI

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO, JANKOWICE; 
DZIAŁKI BUDOWLANE - KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, JANKOWICE, CERADZ;

KLUB FITNESS 660 M2

NAJEM MIESZKANIA 70M2 PRZEŹMIEROWO 

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

Wykonujemy budynki gospodarcze i altanki drewniane
Montaż tarasów drewnianych!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

UBEZPIECZENIA

Przeêmierowo
Kraƒcowa 91
602 196 414

Tarnowo Podgórne
Szkolna 6

600 226 603

Rokietnica
Gol´ciƒska 1, Bud-GS

604 567 722
503 512 587

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
ul. Kobylnicka 20, SADY

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

COSMETICS

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

HURT - DETAL

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

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

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

664 033 881
www.ogrody-w.pl

ANGIELSKI, ROSYJSKI
664 083 393

KOREPETYCJE
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61 8 950 950
Strima, Swadzim, ul. Poznańska 54

otwarte: pn.– pt.: 8-17, soboty: 8-14

Warsztaty szycia
     Harmonogram na

   za gotówkę      

1 .160zł

    lub 
w ratach 0%
10 x116 zł

Tutu
Maszyna komputerowa Tutu
                  66 programów

Szyjesz? Przyjedź do Swadzimia.
Na hasło “Sąsiadka” katalog otrzymasz w prezencie.  
Na dokładkę... kupon rabatowy!

już jest!Katalog

Nowy
    katalog



Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

Wystarczy wype³niæ formularz ZAP-3,
a Twoje pieni¹dze bêd¹ tam, gdzie Ty!




