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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!

Święta tuż, tuż. Pachną pierniki, pachnie choinka… War-
to na chwilę zatrzymać się w przedświątecznej krzątaninie 
i pomyśleć o najbardziej potrzebujących. To może być ktoś 
z rodziny, sąsiad, znajomy… Można też przyłączyć się do 
przygotowań do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – każdy pomysł mile widziany.

Rodzinnych Świąt! 
 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 DZIEŃ GODZ. 18.00 GODZ.20.00

9 stycznia  środa CERADZ KOŚCIELNY JANKOWICE

10 stycznia  czwartek WYSOGOTOWO BATOROWO

14 stycznia  poniedziałek LUSOWO SIEROSŁAW

15 stycznia  wtorek SWADZIM SADY

16 stycznia  środa BARANOWO CHYBY

17 stycznia  czwartek TARNOWO PODGÓRNE

21 stycznia  poniedziałek PRZEŹMIEROWO

23 stycznia  środa KOKOSZCZYN GÓRA

24 stycznia  czwartek LUSÓWKO RUMIANEK

Zebrania  wiejskie odbywają się w świetlicach, za wyjątkiem:
- Baranowo – Aula Gimnazjum
- Przeźmierowo – Dom Kultury
- Tarnowo Podg. – sala GOK

Zebrania wiejskie 2013

TPBUS na Święta

W okresie świątecznym 
autobusy będą kurso-
wały według następu-

jącego rozkładu jazdy:
24 grudnia, poniedziałek – nie-

dzielny rozkład jazdy, 
25 grudnia, wtorek – niedziel-

ny rozkład jazdy, 
26 grudnia, środa – niedzielny 

rozkład jazdy, 
27 grudnia, czwartek – robo-

czy rozkład jazdy,

28 grudnia, piątek – roboczy 
rozkład jazdy, 

29 grudnia, sobota – sobotni 
rozkład jazdy, 

30 grudnia, niedziela – nie-
dzielny rozkład jazdy, 

31 grudnia, poniedziałek – so-
botni rozkład jazdy, 

1 stycznia 2013, wtorek – nie-
dzielny rozkład jazdy.

Zaprojektuj logo

Tarnowskie Termy ogłaszają konkurs dla projekt logo 
spółki. Szczegóły na gminnej stronie internetowej  
i www.tarnowskie-termy.pl.  ~ ARz
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pytania do wójta

Zimowe utrzymanie dróg  
– przypominamy numery telefonów

Drogi krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
GDDKiA, oddział w Poznaniu, rejon Nowy Tomyśl, obwód Swadzim – tel. 516 008 632

DK 92 Poznań – Pniewy 
S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania)

Drogi wojewódzkie - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – tel. 61 82 65 098, 
61 82 65 392 wewn. 117

184 Poznań - Szamotuły 
307 Poznań – Buk

Drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych tel. 508 236 315
1872P Tarnowo Podgórne – Kaźmierz III standard
1890P Grzebienisko – Jankowice IV standard
2392P Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Dopiewo IV standard
2404P Złotkowo – Tarnowo Podgórne (ul. Rokietnicka) III standard
2405P Przeźmierowo – Poznań (ul. Rynkowa w Przeźmierowie) II standard
2417P Lusowo – Dąbrówka (ul. Nowa i ul. Zakrzewska w Lusowie) II standard
2418P Batorowo – Wysogotowo II standard
2419P Sady – Lusowo – Lusówko III standard
2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo III standard
2421P Sady – Kiekrz IV standard

Standardy odśnieżania przyjęte przez ZDP:
II – jezdnia odśnieżania i śliskość zlikwidowana na całej szerokości do 2 godz. 
III – jezdnia odśnieżona na całej szer. śliskość zlikwidowana na skrzyżowaniach z dro-

gami, przejazdach kolejowych, odc. o pochyl >4% do 3 godz., 
IV – jak w III st. do 4 godz., 
Zabiegi odśnieżające będą przeprowadzane po ustaniu opadów śniegu. 

Pozostałe drogi to drogi gminne lub wewnętrzne. W tym przypadku w sprawach zi-
mowego utrzymania prosimy o kontakt z Tarnowską Gospodarka Komunalną TP-KOM 
pon-pt 7.00-15.00 tel. 61 814 64 30 w.441 i 434, po 15.00 i dni wolne tel. 507 024 044. 
W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi zapewniające przejezdność komunikacji au-
tobusowej. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO ROKU 2013
które odbędzie się 1 stycznia 2013 r. 

 
– w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia o godz. 18:00 oraz 
– w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego o godz. 19:00

Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się noworoczne msze święte: w kościele pw. Wszystkich Świętych  
w Tarnowie Podgórnym o godz. 17:00 oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie o godz.18:00. 

PO POWITANIU ZAPRASZAMY 
NA GROCHÓWKĘ 
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Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

Chyby

Wybrano wykonawcę budowy ul. Pagór-
kowej

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie 

Lusowo

 Zakończono budowę chodnika na ul. Po-
znańskiej

 Złożono wniosek o wydanie pozwolenia 
na budowę strażnicy wraz z częścią bi-
blioteczną.

Kokoszczyn

 Zakończono prace projektowe przy od-
twarzaniu rowu przydrożnego przy ul. 
Szerokiej

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ul. Wysogotow-
skiej

 Ogłoszono przetarg na projekt ulic Mo-
relowej i Krótkiej

 Trwa projektowanie Centrum Kultury

Sady

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Kwiatowej (odcinek od. Kobylnickiej do 
ul. Spółdzielczej) oraz odwodnienia na 
ul. Ludowej

 Trwa budowa dwóch budynków – 
mieszkań komunalnych. 

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiato-
wej (odcinek od ul. Kobylnickiej do ul. 
Ludowej)

Tarnowo  Podgórne

Wybrano wykonawcę budowy ul. Szkol-
nej

 Otrzymano pozwolenie na budowę Tar-
nowskich Term

 Złożono wniosek o dofinansowanie na 
przebudowę targowiska

Wysogotowo

 Zakończono aktualizację projektów bu-
dowy ulicy Szparagowej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Na ręce Przewodniczącego  
Rady Gminy Grzegorza 
Leonharda Wójt Tadeusz 

Czajka złożył projekt Budżetu na 
2013 rok. Do dokumentu dołączo-
no projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. W momencie prze-
kazania uczestniczyli również 
Skarbnik Gminy Justyna Witko-
wiak oraz I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, II Zastępca 
Wójta Piotr Kaczmarek, Sekretarz 
Gminy Oskar Cierpiszewski.

Wójt przedstawił najważniej-
sze informacje, jakie zawiera 
projekt: dochody w budżecie 
zaplanowano na poziomie 130 
mln zł, a wydatki – 127 mln zł, 
w tym wydatki majątkowe – 25 
mln zł. Zadania inwestycyjne 
pokrywają się z zapisami Planu 
Rozwoju Lokalnego 2012-2016. 
Wójt zapewnił, że wszystkie 
pozycje budżetowe, zwłaszcza 
zasadność wydatków,  zosta-
ły szczegółowo przeanalizowa-
ne już na etapie konstruowania 
projektu. Rozsądne planowanie 
i gospodarowanie środkami bę-
dzie w przyszłym roku szczegól-
nie ważne, gdyż – opierając się 

na prognozach ekonomicznych 
– przed nami miesiące kryzysu 
gospodarczego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
podziękował za pracę wykona-
ną przy konstruowaniu budżetu. 
Powiedział, że jest świadomy, iż 
budżet jest kompromisem po-
między potrzebami zgłaszany-
mi przez mieszkańców a realny-
mi możliwościami finansowymi 
Gminy. Zwrócił uwagę symbo-
liczny charakter przekazania bu-
dżetu – w opinii Przewodni-
czącego świadczy to o bardzo 
dobrej, partnerskiej współpra-
cy Wójta z Radą Gminy. Na ko-
niec Przewodniczący podzięko-
wał Skarbnikowi Gminy Justynie 
Witkowiak za profesjonalne przy-
gotowanie części opisowej pro-
jektu budżetu oraz analizy pro-
gnozy finansowej. 

Teraz nad projektem pochyla-
ją się radni, analizując jego zapi-
sy w komisjach. Uchwalenie bu-
dżetu zaplanowano na sesji Rady  
28 grudnia. 

~ARz

Projekt budżetu 
przekazany!

Obowiązujące umowy cy-
wilnoprawne zawarte 
z firmami odbierający-

mi odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości, nie wy-
gasną po 30 czerwca 2013 r. z 
mocy prawa. Dlatego wszyscy 
właściciele nieruchomości po-
winni je sami rozwiązać wraz 
z wejściem w życie nowego sys-
temu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi ze skutkiem 
na dzień 30 czerwca 2013 r. 
Zapisy ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 

z późn. zm.) nie ingerują w kwe-
stie dotychczasowych umów za-
wartych pomiędzy właściciela-
mi nieruchomości a podmiotami 
odbierającymi odpady komunal-
ne. Umowy te są stosunkiem cy-
wilnoprawnym, regulowanym na 
gruncie odrębnych ustaw. 

W nowym systemie indywidual-
ne umowy przestają obowiązywać. 
Niestety ustawodawcy przy uchwa-
leniu obowiązujących przepisów 
nie zadbali o skuteczne narzędzia, 
umożliwiające z urzędu rozwiąza-
nie stosunku cywilnoprawnego. 

~Marek Ratajczak  
Inspektor d/s ochrony środowiska 

Co z umowami?
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Gmina Tarnowo Pod-
górne zajęła II miejsce 
w konkursie Samorząd 

Przyjazny Przedsiębiorczości, 
w kategorii Gmina wiejska. 

Konkurs „Samorząd Przyja-
zny Przedsiębiorczości” adreso-
wany jest do samorządów, dbają-
cych o kreowanie sprzyjającego 
klimatu dla lokowania i rozwija-
nia przedsiębiorstw, co dalej pro-
centuje powstawaniem nowych 
miejsc pracy. W konkursie bio-
rą udział gminy i powiaty zain-
teresowane tworzeniem klimatu 
przedsiębiorczości, wykorzystu-
jące potencjał terenów inwesty-
cyjnych,  nawiązujące kontak-

ty z inwestorami, stosujące ulgi 
i ułatwienia dla nowych i już ist-
niejących podmiotów oraz dbają-
ce o wysoki poziom ich obsługi. 

Celem ogólnopolskiego konkur-
su „Samorząd Przyjazny Przed-
siębiorczości” jest wyłonienie, 
nagrodzenie, a następnie aktywna 
promocja gmin i powiatów, któ-
re stwarzają wzorcowe warun-
ki do rozwoju przedsiębiorczości 

Wójt Tarnowa Podgórnego  
– Najlepszym Wójtem Roku 2012 
Gmina Tarnowo Podgórne  
– Samorządem Przyjaznym Przedsiębiorczości

na ich terenie. Wyróżnione gminy 
i powiaty bez wątpienia podnoszą 
prestiż regionu, wzbudzają zaufa-
nie przedsiębiorców oraz umac-
niają pozycję w oczach mieszkań-
ców. Jak zapewniają organizatorzy 
nowe możliwości promocji dają 
przewagę nad sąsiednimi regiona-
mi, są zachętą do powstawania no-
wych miejsc pracy i poprawy jako-
ści życia mieszkańców.

Kapituła Konkursowa na-
grodziła Wójta Tadeusza Czaj-
kę tytułem Najlepszy Wójt 
Roku 2012 za działania na rzecz 
rozwoju społecznego obywatel-
skiego oraz poprawy bezpieczeń-
stwa publicznego. Taką Nagrodą 
Specjalną wyróżnia się osoby, 
których zaangażowanie oraz no-
watorskie działania w pracy sa-
morządowej wykraczają daleko 

ponad przeciętność, a profesjo-
nalizm i skuteczność, jaką się 
wykazują, mogą być wzorem do 
naśladowania. 

Należy również wspomnieć, że 
w konkursie Samorząd Przyjazny 
Przedsiębiorczości pierwsze miej-
sce w kategorii Gmina wiejska za-
jęła Lesznowola (Wójt tej gminy 
także otrzymała statuetkę Najlep-
szego Wójta Roku 2012), a w ka-
tegorii Gmina miejska i miejsko-
-wiejska – Grodzisk Mazowiecki. 
Równolegle ogłoszono wyniki 
konkursu Gmina Atrakcyjna Tu-
rystycznie – wygrał Kórnik. 

Wyniki ogłoszono podczas uro-
czystej gali 17 listopada w War-
szawie. Organizatorami konkursu 
są Europa 2000 Consulting i Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu 
Przemysłu i Usług.  ~ARz

Wyróżnienie honorowe 
oraz tytuł „Złota Loka-
lizacja Biznesu” otrzy-

mała Gmina Tarnowo Podgórne 
w kategorii Gmina Wielska Wie-
lofunkcyjna w  konkursie Gmina 
Far Play 2012. Wyniki ogłoszono 
7 grudnia podczas Gali  w Pała-
cu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Nagrodę odebrał Wójt Gminy Ta-
deusz Czajka. Tytuł „Gmina Fair 
Play” otrzymaliśmy po raz trzeci.

Konkurs ma na celu wyróżnie-
nie gmin przyjaznych dla inwesto-
rów oraz promowanie przejrzy-
stych relacji z przedsiębiorcami i 
społecznością lokalną. Udział w 
konkursie zobowiązuje samorzą-

dy do wypracowania wysokich 
standardów obsługi przedsię-
biorców poprzez wprowadzenie 
stosownych zmian w wewnętrz-
nej organizacji pracy. Uczestni-
cy konkursu powinni również 
promować inwestycje przyjazne 
środowisku i osobom niepełno-
sprawnym.  ~ARz

Złota Lokalizacja dla naszej Gminy

Kapituła konkursowa  
wyróżniła naszą Gminę  
za rozwijanie wzorcowego 
klimatu sprzyjającego szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości
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Pierwszą koncepcję Centrum 
Kultury w Przeźmierowie 
Wójt Tadeusz Czajka za-

prezentował 13 listopada. W spo-
tkaniu uczestniczyli radni Gminy, 
sołtys i członkowie rady sołeckiej 
Przeźmierowa oraz przedstawi-
ciele Klubu Seniora. Prezentacja 
odbyła się przy udziale dyrektora 
GOK „Sezam”  Szymona Melosi-
ka oraz kierownika domów kultu-
ry Jolanty Tepper. 

Uczestnicy spotkania zgłosili 
do projektu kilka uwag. Najistot-
niejszą było zwiększenie liczby 
miejsc na widowni. Zapropono-
wano również kilka zmian w ar-
chitekturze obiektu. Zgodnie 
z poprawioną koncepcją w bu-
dynku znajdować się będzie:
•		sala widowiskowa na 300 miejsc 

siedzących o pow. 263 m2

•	scena z zapleczem ok. 150 m2 

•		5 pracowni m.in. teatralna, pla-
styczna, muzyczna

•	sala wielofunkcyjna ok. 100 m2

•		sala spotkań z zapleczem ku-
chennym ok. 50 m2

•	biblioteka z zapleczem ok. 80 m2 

Centrum powstanie przy 
istniejącym Domu Kultury  

Centrum Kultury w Przeźmierowie

przy ul. Ogrodowej. Łączna 
powierzchnia zabudowy wyniesie 
966,76m2, powierzchnia użytko-
wa budynku 1.303,96m2 , a kuba-
tura budynku  netto 9127,72 m2. 
Przewidywany koszt tej inwesty-
cji to ok. 6 mln zł – zostanie po-

kryty w całości z gminnego bu-
dżetu. Zgodnie z zapisami Planu 
Rozwoju Lokalnego rozpoczęcie 
budowy Centrum Kultury w Prze-
źmierowie zaplanowano na przy-
szły rok.

~ ARz

Mieszkaniec naszej Gminy wylosował nagrodę 
II stopnia (laptop) w ogólnopolskiej Loterii Pro-
mocyjnej „Lokata SGB zima 2012” organizowa-
nej przez Poznański Bank Spółdzielczy. Wręcze-
nie nagrody miało miejsce w Oddziale w Tarnowie 
Podgórnym. Serdecznie gratulujemy!

~ARz

W Pasażu 
w Prze-
źmierowie, 

w sklepie „Kogut”, 
stoi mlekomat. Każdy 
może podejść i kupić 
świeże, niepasteryzo-
wane mleko. Można 
napełnić własny po-
jemnik lub kupić bu-
telkę na miejscu. 

Mleko jest bez kon-
serwantów, pochodzi 
prosto z gospodar-
stwa, ma ok. 4% tłusz-
czu. A sery z takiego 
mleka smakują wy-
bornie!

~ ARz

Mlekomat – już jest!
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Projekt „Odświeżamy nasze 
miasta. TOB3CIT. Tobac-
co free cities” to kampania 

zdrowotna skierowana do osób 
dorosłych. Ma ona na celu ochro-
nę zdrowia mieszkańców przed 
szkodliwym działaniem dymu 
tytoniowego, zwiększeniem wie-
dzy i świadomości społecznej na 
temat palenia tytoniu, wiedzy na 
temat obowiązującego prawa oraz 
zagrożeń dla zdrowia związanych 
z działaniem dymu tytoniowego 
jak również wsparcie dla egze-
kwowania obowiązującego pra-
wodawstwa w obiektach użytecz-
ności publicznej, które stanowią 
własność gminy.

Od stycznia 2013 r. Gmina Tar-
nowo Podgórne przystępuje do 
realizacji tego projektu. 28 listo-
pada w siedzibie Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu odbyło się spotka-
nie informacyjno-szkoleniowe. 
W spotkaniu uczestniczyli Artur 
Szeląg, Komendant Straży Gmin-
nej i Małgorzata Mleczak, pra-
cownik Wydziału Spraw Obywa-
telskich tutejszego Urzędu oraz 

przedstawiciele Straży Miejskiej 
z Lubonia i Straży Gminnej z Do-
piewa. Podczas spotkania omó-
wiono problematykę szkodliwo-
ści palenia tytoniu, stref wolnych 
od dymu tytoniowego, wybranych 
aspektów ustawy o ochronie zdro-
wia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 
oraz założeń Projektu. 

Od nowego roku strażnicy 
gminni monitorować będą prze-
strzeganie zakazu palenia tytoniu 

na terenie Gminy. Podczas odcho-
dów Dni Gminy zorganizowane 
zostanie przy współudziale Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Poznaniu stoisko 
edukacyjno-informacyjne oraz 
punkt pomiaru smokerlyzarem, 
czyli pomiar tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu dla wszyst-
kich zainteresowanych rzuceniem 
palenia.

~Małgorzata Mleczak

STOP dla dymu tytoniowego!

Wielkopolski XVIII Mię-
dzyszkolny Konkurs 
Uczniów Klas Instru-

mentów Dętych odbył się 3 grud-
nia w Poznaniu. Naszą Szkołę 
Muzyczną reprezentowało trzech 
uczniów klasy trąbki Pawła Jok-
sa: Adam Mańczak, Jakub Spychaj 
oraz Kajetan Sztuba. Wszyscy za-
grali bardzo dobrze i otrzymali 
wysoką punktację. Jakub Spychaj 
osiągnął pierwszy konkursowy 
laur w historii szkoły - III nagrodę 
w grupie trąbek i puzonów. Z ra-
dością przyjęliśmy też informa-
cję, że dyplom dla najlepszego 
akompaniatora konkursu otrzyma-
ła Agnieszka Liman towarzysząca 
trębaczom przy fortepianie.  

Uczniom i Pedagogom serdecz-
nie gratulujemy!   ~ ARz

Sukces naszej Szkoły Muzycznej
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Gmina Tarnowo Podgórne 
otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 7.000 

EUR do organizacji przyszłorocz-
nych Dni Gminy z unijnego pro-
gramu „Europa dla Obywateli”. 

Hasłem przewodnim przy-
szłorocznych Dni Gminy bę-
dzie „Obywatele małych s p o -
łeczności obywatelami silnej 
Europy”. Imprezę zaplanowano 
na 24-26 maja 2013 roku.

Do wspólnego świętowania za-
prosiliśmy gości z naszych gmin 
partnerskich i zaprzyjaźnionych: 
Niemiec, Holandii, Litwy, Ło-
twy, Włoch, Polski, Czech, Ukra-
iny i Obwodu Kaliningradzkiego. 
Najważniejszym wydarzeniem 
wpisującym się w tematykę eu-
ropejską Dni Gminy będzie panel 

Dni Gminy Tarnowo Podgórne z unijnym 
dofinansowaniem 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publi-
kacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzial-
ności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

dyskusyjny, otwarty dla miesz-
kańców Gminy, delegacji miast 
partnerskich i wszystkich zainte-
resowanych. Wspólnie zastano-
wimy się nad sposobami zachę-
cania obywateli do uczestniczenia 
w życiu demokratycznym Unii 
Europejskiej. Mamy nadzieję, że 
spotkanie, w którym uczestniczyć 
będą zarówno przedstawiciele 
państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, jak i państw spoza Unii, 
pozwoli na wzajemne poznanie 
się i lepsze zrozumienie. Liczymy 
na udział w debacie posłów Parla-
mentu Europejskiego.

W ramach Dni Unii Europej-
skiej zostanie także zorganizo-
wana wystawa w Gimnazjum im. 
Integracji Europejskiej w Tarno-
wie Podgórnym. Ponadto planu-

jemy wspólne warsztaty muzycz-
ne, których zwieńczeniem będzie 
koncert na scenie festynowej 
(uczestnikami będą goście z po-
szczególnych gmin oraz członko-
wie Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminy Tarnowo Podgórne).  
Tematyka europejska zostanie 
także poruszona podczas uroczy-
stej sesji Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

W ramach Dni Gminy Tarno-
wo Podgórne zaplanowano także 
wybory Miss Polonia Wielkopol-
ski, koncert Kasztanowego Chó-
ru z Litwy, występy lokalnych 
zespołów artystycznych oraz 
atrakcje proponowane w ramach 
Gminnego Dnia Dziecka. 

~ARz

Po raz 50 odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Tar-
nowie Podgórnym. Przyszło na nią 140 osób, z których po ba-
daniach lekarskich, 116 oddało krew. Na zakończenie oprócz 

losowania nagród (rowery powędrowały do Sławomira Szatybełko 
i Roberta Turka) odbyła się krótka uroczystość podsumowująca do-
tychczasowe Akcje w naszej Gminie.

– Dziękuję wszystkim tym, którzy są z nami od początku. Nierzadko są 
to całe rodziny, w których tradycja  honorowego krwiodawstwa rozsze-
rza się na młodsze pokolenia.  – powiedział Wojciech Janczewski, Wice-
przewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia Dar Serc.

Podczas jubileuszowej Akcji zebrano 52 litry krwi, a we wszystkich do-
tychczasowych aż 3.224 litry. W niedzielę po Akcji w tarnowskim kościele 
została odprawiona dziękczynna msza św. w intencji krwiodawców. ~ARz

Krew – Jubileuszowo!
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WOŚP 2013 w Tarnowie Podgórnym
13 stycznia 2013 r. 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym
Prowadzący: Jarosław Muczek

PROGRAM
15.00 – 16.30 Blok dla dzieci – Teatr Frajda
16.30 – 17.00  Licytacja I + przerywnik muzyczny 

Da Capo Junior
17.00 – 17.30 Otwarta scena:
 17.00 – 17.15 Siekiera WND (rap)
 17.15 – 17.30 OSiR JAST w układach tanecznych
17.30 – 18.00  Licytacja II + przerywnik muzyczny 

Da Capo Junior

18.00 – 18.30 Otwarta scena:
 18.00 – 18.15 All Saint Streets (muz. indyjska)
 18.15 – 18.30  Szkoła Podstawowa Przeźmierowo 

– program taneczny dzieci młod-
szych

18.30 – 19.30 Licytacja III 
19.00 – 20.00 Gwiazda wieczoru: Erijef Massiv
20.00 – 20.15 Światełko do nieba
20.15 – 21.30 Gwiazda wieczoru: Muchy

Po raz kolejny odbędzie się 
w Tarnowie Podgórnym 
finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Tym razem 
celem zbiórki będzie ratowanie 
życia dzieci i godna opieka me-
dyczna seniorów. Można nie tyl-
ko pomóc innym, lecz także po-
słuchać ciekawych koncertów. 
Nudzić się nie będą także dzieci!

Na scenie
Atrakcje dla najmłodszych roz-

poczną XXI Finał. Teatr Frajda 
z Torunia zaprezentuje zupełnie 
nowy, 90-minutowy i bardzo cie-
kawy program. Przewidziano w 
nim konkursy z nagrodami. 

Później przyjdzie czas na licy-
tacje, które poprowadzi Jarosław 
Muczek. Pierwszą i drugą ich turę 
uzupełnią krótkie występy mło-
dych instrumentalistów z „Da 
Capo Junior”. 

Nowością jest „Otwarta sce-
na” – występy osób, które zgłosi-
ły chęć wzięcia udziału w orkie-
strowym finale. Wystąpią zatem 
indie-rockowy „All Saint Streets” 
i raper „Siekiera WND”.  Pokażą 
się tancerze z grupy OSiR JAST i 
przeźmierowskiej Szkoły Podsta-
wowej. 

Tuż przed „Światełkiem do nie-
ba” rozbuja nas pierwsza z za-

13 stycznia 2013 r. 
XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

proszonych gwiazd: zespół Erief 
Massiv, który od lat znajduje się 
w czołówce polskiej sceny reg-
gae (to połączenie reggae z ra-
pem, żeńskie chórki, oraz świetni 
instrumentaliści). A po „Świateł-
ku” – kolejna gwiazda! Najbar-
dziej rozpoznawalny poznański 
zespół młodego pokolenia, czyli 
„Muchy”. W Tarnowie Podgór-
nym usłyszymy więc  na żywo 
takie przeboje jak „Zamarzam”, 
„Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę”, 
„Przesilenie”, „Zimne kraje”, 
„Miasto doznań”, czy „Najważ-
niejszy dzień”.

Loteria i licytacje 
Wielkoorkiestrowa loteria i li-

cytacje są stałym punktem pro-
gramu. Cały czas napływają 
propozycje ciekawych przed-
miotów (poważnych i nie), któ-
re będzie można wygrać. Wójt 
zaoferował do wylicytowania 
możliwość wspólnej jazdy jego 
motorem. Będziemy też licy-
tować wystrzał armatni (o to w 
zeszłym roku toczył się zacię-
ty bój!) oraz jazdę zabytkowym 
traktorem z 1941 r.  Będą bilety 
TPBUS, kolacje w eleganckich 
miejscach, pakiety zabiegów 
kosmetycznych i zdrowotnych i 
wiele, wiele innych.

As – Trzy dychy dla orkiestry
Wszystkich, którym  idea Wiel-

kiej Orkiestry nie jest obojętna, 
zapraszamy od godziny 15.00 do 
hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Tarnowie Podgór-
nym. Gramy w kategorii „As-trzy 
dychy”. 

Zgłoszenia można dokonać od 
2 stycznia 2013 r., pod numerem 
telefonu 61 8959 231 w godz. 
8.00-15.30. 

Ciekawe stoiska
Nowe miejsce, w którym od-

bywa się Finał WOŚP, daje nowe 
możliwości – przede wszyst-
kim jesteśmy niezależni od po-
gody. Mamy do dyspozycji dużą 
salę gimnastyczną, w której bę-
dzie możliwość ustawienia sto-
isk i punktów informacyjnych. 
Na pewno będzie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR oraz ratowni-
cy z Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Natomiast 
na zewnątrz będzie ognisko przy-
gotowane przez wędkarzy. Na ko-
lejne propozycje czekamy. 

Wszelkich informacji udziela 
szefowa tarnowskiego sztabu Bar-
bara Wypuszcz, tel. 61 8959 303.

~ ARz
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Listopad to bez wątpienia 
najbardziej pracowity mie-
siąc w działaniach Rady 

Gminy. W tym miesiącu odby-
ły się aż dwie sesje z niezwykle 
rozbudowanym porządkiem ob-
rad. Zajrzałem do swego termi-
narza i okazało się, że odbyły się 
ponadto dwa posiedzenia Komisji 
Wspólnej, sześć posiedzeń komi-
sji stałych oraz trzy dyskusje pu-
bliczne nad miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Ponadto Radni uczestniczy-
li w licznych zebraniach różnych 
gremiów, w których działają z ra-
cji pełnienia funkcji samorządo-
wych bądź z powodu osobistego 

zaangażowania. Do tego doszła 
mozolna praca indywidualna Rad-
nych, związana z przygotowaniem 
się do wydania odpowiedzialnej 
opinii w sprawie projektu budżetu 
Gminy na 2013 r. Jednak działanie 
w samorządzie to ich największa 
pasja, toteż wszyscy zainteresowa-
ni rzucili się w wir pracy z nieskry-
waną przyjemnością! 

Pierwsza z recenzowanych se-
sji odbyła się 6 listopada. Porzą-
dek obrad obejmował 16 ważnych 
projektów uchwał. Najważniejsze 
z nich dotyczyły obszaru finan-
sów oraz zagospodarowania prze-
strzennego. Rada dokonała ko-
rekty budżetu Gminy na 2012 r. 
– główna zmiana to redukcja 
planu dochodów Gminy z tytułu 
wpływów z odpisów z zysku firm 
działających na naszym terenie 

(CIT). Niestety z powodu kryzy-
su gospodarczego z planowanych 
12 mln zł przyjętych w budżecie 
Gminy na początku roku sukce-
sywnie dokonywaliśmy reduk-
cji do obecnego poziomu ok. 4,8 
mln zł, a i ta wielkość planu obar-
czona jest znacznym ryzykiem 
niewykonania. Podobnie, choć 
w mniejszej skali, ma się sprawa 
z podatkiem od czynności cywil-
noprawnych. Opisane cięcia do-
bitnie świadczą o tym, że kryzys 
gospodarczy rozpanoszył się na 
dobre. Spośród innych projektów 
uchwał podjęto cztery o przystą-
pieniu do opracowania miejsco-
wych planów zagosp. przestrz. 
(w Wysogotowie dla kilku dzia-
łek w rejonie ul. Żytniej, w Luso-
wie w rejonie ulic Polnej i Zielnej, 
w Rumianku dla terenów aktywi-
zacji gosp. i w Tarnowie Podgór-
nym dla kilku działek przy ul. Po-
znańskiej) i jedną o wywołaniu 
zmiany takiego planu (w Prze-
źmierowie dla działek, na których 
działało przedszkole gminne oraz 
funkcjonuje Dom Kultury). Rada 
nie wyraziła natomiast zgody na 
przystąpienie do zmiany planu 
przestrz. zagosp.,  umożliwiającej 
powstanie w Przeźmierowie ko-
lejnej placówki handlu wielkopo-
wierzchniowego. 

Na początku sesji, która odbyła 
się 20 listopada, odbyła się deba-
ta, stanowiąca wstęp do prac nad 
sformułowaniem polityki oświa-
towej Gminy na lata 2014-2019. 
Ciężar przygotowania tej debaty 
wzięła na siebie Komisja Eduka-
cji Kultury i Kultury Fizycznej 
działająca pod przewodnictwem 
Stanisława Waltera. W dysku-
sji wzięli udział dyrektorowie 
wszystkich placówek oświato-
wych, dla których Gmina jest or-
ganem założycielskim. 

Oświata to jedno z najbardziej 
złożonych i najtrudniejszych do 
wykonania zadań własnych Gmi-
ny, zadanie najdroższe ze wszyst-
kich. Pochłania bowiem co roku 
ok. 1/3 wydatków budżetowych. 
Wójt i Radni zwracali szczegól-
ną uwagę na możliwości utrzyma-
nia wypracowanych standardów 
w oświacie w przyszłości bez la-
winowo rosnących wydatków na 

ten cel. Kolejnym ważnym wyda-
rzeniem było tzw. „pierwsze czy-
tanie” projektu budżetu Gminy 
na 2013 r. W dalszej części sesji 
przedstawiłem Radzie 15 projek-
tów uchwał. Najważniejsze z nich 
dotyczyły podatków i opłat lokal-
nych. Rada przychyliła się do sta-
nowiska Wójta i podjęła decyzję 
o pozostawieniu stawek podat-
ków i opłat lokalnych na poziomie 
z roku 2012. Taka decyzja jest nie-
łatwa m.in. dlatego, że w jej wy-
niku automatycznie wzrasta kwota 
tzw. „Janosikowego” czyli wpła-
ty Gminy do budżetu państwa na 
wyrównanie poziomu innych gmin 
(w 2012 r. nasza Gmina musi wpła-
cić ok. 10,3 mln). W efekcie bu-
dżet Gminy „traci” w dwójnasób: 
dochody są mniejsze niż dopusz-
cza to Minister Finansów (okre-
ślając maksymalne stawki podat-
ków i opłat lokalnych), a wydatki 
większe o podwyższone z tego ty-
tułu „janosikowe”. Samorząd na-
szej Gminy od wielu lat prowadzi 
skuteczną politykę dywersyfikacji 
źródeł dochodów Gminy. To jak 
widać nad wyraz słuszny kierunek. 

Ponadto Rada zaakceptowała 
przystąpienia do zmian w miej-
scowych planach: w Tarnowie 
Podgórnym (dla terenów położo-
nych w sąsiedztwie ronda im. L. 
Wałęsy, ronda im. T. Mazowiec-
kiego oraz przy ulicach Owoco-
wej, Nowej, Rokietnickiej i ks. 
J Bryzy) oraz dla terenów poło-
żonych w obrębie miejscowości 
przez które przebiega trasa S-11. 
Podobnie aprobujące stanowisko 
Rada wyraziła dla zmian w miej-
scowych planach dotyczących: 
niewielkiej części terenów ak-
tywizacji gospodarczej w Wy-
sogotowie oraz dwóch działek 
gminnych po byłym przedszkolu 
w Przeźmierowie. Szczegóły pod-
jętych uchwał są dostępne na stro-
nie internetowej Gminy w zakład-
ce Rada. Tam też znajdą Państwo 
protokoły z obu opisywanych se-
sji. Przed Radą Gminy niemal 
równie co listopad pracowity gru-
dzień, a w nim jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w roku: sesja 
budżetowa!

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada przychyliła się  
do stanowiska Wójta i podjęła 
decyzję o pozostawieniu stawek 
podatków i opłat lokalnych  
na poziomie z roku 2012

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 6 i 20 listopada
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Jak co roku, 8 grudnia, senio-
rzy z Przeźmierowa spotka-
li się w Domu Kultury, aby 

podzielić się opłatkiem. Naszą 
uroczystość zaszczycili ks. pro-
boszcz Tomasz Szukalski, Wójt 
Tadeusz Czajka, Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard, 
sołtys Jacek Stypiński i nasza 
„opiekunka” Jola Tepper.

Koleżanki z koła teatralnego 
„Senioritki” przygotowały barw-
ne widowisko oparte na scenach 
biblijnych. Była Maria i św. Jó-
zef szukający schronienia w Be-
tlejem, niegościnni gospodarze, 
dobra babcia, która  wskazała im 
szopę, gdzie przyszedł na świat 
Jezus, pasterze, królowie. Okrut-
ny Herod i Diabeł czyhający na 
jego duszę i bezwzględna Śmierć. 

Po Jasełkach Stanisław Bzdę-
ga (przewodniczący koła) złożył 
wszystkim życzenia świąteczne, 

Wigilia Koła Seniora z Przeźmierowa

do których przyłączyli się Wójt 
i ks. proboszcz. A po życzeniach 
zasiedliśmy do stołów, aby wspól-
nie spożyć tradycyjną „wieczerze 
wigilijną” i pośpiewać kolędy.

Wszystkim, którzy nam pomo-
gli i byli z nami w ten cudowny 
adwentowo-świąteczny wieczór 
składamy gorące podziękowania.

Zarząd Koła Seniora  
z Przeźmierowa

W sobotę, 8 grudnia, Pa-
saż Przeźmierowo go-
ścił nietypową osobi-

stość – Świętego Mikołaja, który 
ze Śnieżynkami przybył z wor-
kiem pełnym upominków! Aby 
jednak je dostać, trzeba było wy-
kazać się sprytem i sprawnością. 
Dzieci zostały przepytane z wie-
dzy o Świętach w tradycji polskiej 
i innych krajów.  W konkursie na 
najszybszego listonosza najmłodsi 
na własnej skórze mogli przekonać 
się jak ciężkie zadanie mają w tym 
okresie pracownicy poczty. Miko-
łaj wręczał żywe choinki w rodzin-
nych zmaganiach z bombkami. 
Przez cały czas dla dzieci dostępna 
była gigantyczna gra planszowa, 
w której one same były pionkami. 

Imprezę uświetnił występ aniel-
skich głosów dzieci z Chóru Szko-
ły Podstawowej im. A. Fiedlera 
w Przeźmierowie pod kierownic-
twem Jadwigi Jaskólskiej. A na 
spragnionych wrażeń przed Pasa-
żem czekała najdłuższa w Polsce 
limuzyna. 

Pasaż zamienił się w Fabry-
kę Rękodzielniczą: dzieci ma-
lowały nietypowe, świąteczne 
drzewka oraz przygotowywały 
ozdoby choinkowe i piernicz-
ki. W artystycznej części Pasażu 
można było również podziwiać 
wystawę prac Koła Plastycznego 
pod kierownictwem Anny Mar-

cinowskiej Lenartowicz z Domu 
Kultury w Przeźmierowie. 

Organizatorami Mikołajek byli 
Radio Planeta i Gmina Tarnowo 
Podgórne. Tych, których ominęło 
spotkanie uspokajamy, że Święty 
Mikołaj zgodnie z planem pojawi 
się także w naszych domach 24 
grudnia! ~ na

Wyjątkowy Gość w Pasażu 
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 sprawozdania

POselskie wieści

26 listopada rozpoczę-
ła się akcja „Plan dla 
Polski”. To cykl spo-

tkań, podczas których prezento-
wane będą projekty zapowiedzia-
ne przez Platformę Obywatelską. 
Poseł Waldy Dzikowski zorgani-
zował ich do tej pory 12 (uczest-
niczyło w nich blisko 800 osób). 
Spotkał się m.in. z młodzieżą 
szkolną i studentami w Pozna-
niu oraz seniorami w Swarzę-
dzu. Dwukrotnie gościł w naszej 
Gminie i spotkał się z przedsię-
biorcami (spotkanie 29 listopa-
da z udziałem posła Jacka Tom-
czaka) i lokalnymi działaczami 
(26 listopada z udziałem senatora 
Marka Ziółkowskiego i posła Ma-
cieja Orzechowskiego). 

Na spotkaniach poruszano 
głównie kwestie związane z sy-
tuacją finansową państwa i refor-
mą służby zdrowia. Omówiono 
wsparcie dla małych i średnich 
firm, kredyty dla młodych ludzi, 
problem wykorzystywania ma-
łych, rodzinnych przedsiębiorstw-
-podwykonawców przez duże 
przedsiębiorstwa oraz propozycję 
płacenia podatku VAT po zapła-
cie faktury i zatorach płatniczych. 
Padały pytania dot. GMO, pro-
gramu „mieszkanie dla młodych”, 
kwestii dot. bezrobocia (w szcze-
gólności wśród ludzi po studiach 
oraz tzw. 50+), potrzeby zmian 
w systemie szkolnictwa i eduka-
cji zawodowej czy funkcjonowa-
nia i efektów prac komisji deregu-

lacyjnej. Dużo emocji wzbudził 
wątek związany z obniżeniem 
standardów oraz występowaniem 
niespotykanej skali agresji w de-
bacie publicznej. Dyskutowano 
także o zmianach w prawach pa-
cjentów i o koszyku świadczeń 
gwarantowanych. 

Akcja „Plan dla Polski” potrwa 
do 18 grudnia.

~Biuro Poselskie PO

Mieszkańcom Gminy Tar-
nowo Podgórne i Ich Go-
ściom życzę spokojnych 
i rodzinnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w Nowym 
Roku  Waldy Dzikowski

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 21 listopada

W dniu 21 XI odbyła 
się XXIII sesja Rady 
Powiatu w Poznaniu. 

Rada wysłuchała informacji na 
temat „Współpracy Powiatu Po-
znańskiego z organizacjami po-
zarządowymi”. Podjęła i roz-
patrzyła następujące uchwały 
w sprawach: 

* zmiany statutu Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Ko-
bylnicy i Domu Dziecka w Kór-
niku-Bninie (zmiany dotyczą 
w szczególności wyłączenia ze 
struktury ośrodka mieszkań chro-
nionych oraz ośrodka interwencji 
kryzysowej, które będą prowa-
dzone jako odrębna powiatowa 
jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej pod nazwą Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej).

* zmiany nazwy i statutu Ro-
dzinnego Domu Dziecka w Swa-
rzędzu (zmienia się nazwę na 

Dom Rodzinny w Swarzędzu 
będący formą instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. Pojęcie „ro-
dzinnego domu dziecka zostało 
w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej za-
strzeżone dla określenia formy 
rodzinnej pieczy zastępczej).

* zmiany uchwały nr 
XXXIX/327/III/2010 Rady Po-
wiatu z 31 marca 2010 w spra-
wie regulaminu dodatków pła-
cowych w szkołach, placówkach 
oświatowych i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych Powia-
tu Poznańskiego. 

* ustanowienia służebności 
przesyłu na rzecz Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o. o. (dotyczy doprowadzenia 
gazu do kotłowni DPS w Lisów-
kach wraz z jej przystosowaniem 
do opalania gazem). 

* zmiany uchwały nr 
XVII/140/IV/2012 w sprawie 
określenia realizowanych przez 
powiat poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2012 r. 
(z powodu niewykorzystania środ-

ków z rehabilitacji zawodowej 27 
tys. zł o tą sumę zwiększa się limit 
wydatków zakresie rehabilitacji 
społecznej która w 2012 r. wynio-
sła 5.229.735 zł). 

* powierzono Miastu Poznań 
działającemu na prawach powia-
tu realizację zadania publiczne-
go polegającego na opracowaniu 
planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowe-
go będącego zadaniem Powiatu 
Poznańskiego (Projekt „Badania 
i opracowanie Planu Transportowe-
go Aglomeracji Poznańskiej” uzy-
skał pozytywną rekomendację Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego. 
Wartość projektu wynosi 2.012.320 
zł, kwota dofinansowania wynosi 
1.811.088 zł, kwota wkładu wła-
snego wynosi 201 232 zł). 

* założenia Spółdzielni Socjal-
nej „WYKON” z siedzibą w Po-
biedziskach (członkami i zało-
życielami Spółdzielni są Powiat 
Poznański i Gmina Pobiedziska) 

* założenia Spółdzielni So-
cjalnej „KOSTRZYNIANKA” 
na terenie Gminy Kostrzyń 
(podobne uzasadnienie jak w po-
przedniej uchwale). 

Z wyrazami szacunku  
Radna Powiatu 

Krystyna Semba 



 grudzień 2012 \ sąsiadka~czytaj \      13

stowarzyszenia

Listopad to wielu firmach 
czas pierwszych podsumo-
wań roku, analizy realiza-

cji planu rocznego oraz pierwsze 
przymiarki do planu na kolejny 
rok. Na naszym comiesięcznym 
spotkaniu postanowiliśmy się 
przyjrzeć właśnie planowaniu i to 
strategicznemu. W ferworze co-
dziennych zadań czasem wszy-
scy zapominamy jaki przyświe-
cał nam cel, kiedy startowaliśmy 
z realizacją konkretnego pomysłu. 
Dla przedsiębiorców również jest 
to nie lada pułapka. Tempo ży-
cia jest tak ogromne, że momen-
tami trudno jest pamiętać, co jest 
najistotniejsze w spojrzeniu dłu-
gofalowym oraz jakie były nasze 
założenia. Przypomnieniem i za-
chętą do refleksji było wystąpie-
nie Witolda Horowskiego z firmy 
STRATEX zatytułowane „O stra-
tegii firmy praktycznie: antidotum 
na kryzys, czy zakurzona książka 
na półce”. 

Nasze spotkanie miało charak-
ter wyjazdowy i odbywało się 
w Krainie Wypoczynku i Kon-
ferencji OLANDIA, po której 

Listopadowe spotkania

oprowadził nas Jan Makiewicz, 
opowiadając o historii obiektu 
i prezentując bardzo szeroką ofer-
tę dla firm, ale także osób pry-
watnych. Na koniec zostaliśmy 
poczęstowani wspaniałą kolacją, 
przygotowaną przez znakomitych 
miejscowych kucharzy.

Kolejnym wydarzeniem, w któ-
rym TSP uczestniczyło, było spo-
tkanie z reprezentantem naszej 
Gminy w Parlamencie RP, posłem 
Waldy Dzikowskim. Obecny był 
również poseł z Poznania Jacek 
Tomczak. Przedsiębiorcy naszej 
gminy opowiedzieli z jakimi pro-

blemami na co dzień się boryka-
ją i jakie widzą potrzeby zmian 
w polskim prawie. Oczywiście 
proces polityczny i legislacyjny 
w Polsce jest dość długi, ale uzna-
liśmy, że zawsze warto zwracać 
uwagę na obszary, które wyma-
gają zmian i udoskonaleń. Mamy 
nadzieję, że będzie jeszcze okazja 
do takich spotkań, bo tematów do 
omówienia jest jeszcze wiele.

~SH
Wszystkich przedsiębiorców z te-

renu naszej gminy, zainteresowanych 
podjęciem współpracy z TSP zapra-
szamy do kontaktu info@tsp.pl 

W sobotę, 8 grudnia, tra-
dycyjnie jak co roku 
i niezmiennie już od 

31 lat, Stowarzyszenie Pomocy 
Mieszkaniowej dla Sierot z Ba-
ranowa zorganizowało mikołaj-
kową uroczystość charytatyw-
ną. Spotkanie odbyło się w auli 
Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Baranowie. Pomocną 
dłoń podano 70 podopiecznym 
z różnych stron kraju, w tym tak-
że mieszkance Lusówka. 

Najcenniejszymi darami była 
pomoc w sprawach mieszkanio-
wych, wózki do aktywnej reha-
bilitacji, różnego typu rowery, 
sprzęt komputerowy, oprogra-
mowania logopedyczne, sprzęt 
ułatwiający naukę i doskona-
lenie zawodu, specjalistyczne 
urządzenia dla dzieci niewido-
mych. 

Święty Mikołaj jest wśród nas

Na przekór kryzysowi Świę-
ty Mikołaj z Baranowa był hojny 
i bogaty. Dzięki ofiarności spo-
łecznej, wsparciu współpracu-
jących firm i instytucji (również 
z terenu naszej Gminy), tegorocz-
nej akcji 1 %  oraz anonimowym 
dobrodziejom, wrzucającym datki 
do skarbon, przekazano dary war-
tości 117 tysięcy  złotych. Z po-
mocą organizacyjną pośpieszyli  

uczniowie Gimnazjum w Barano-
wie. Lokalny samorząd reprezen-
tował Wojciech Janczewski, Wi-
ceprzewodniczący  Rady Gminy.  

Uroczystości towarzyszył kon-
cert w wykonaniu zespołu Me-
dium pod kierunkiem Kazimierza 
Budzika. Wystąpili również nie-
pełnosprawni artyści. Świąteczny 
i ciepły klimat spotkania ośmielił 
uczestników do wyrażania swoich 
emocji i łez wzruszenia czyniąc 
to spotkanie wyjątkowym. Wszak 
jeden z najgłębszych sekretów 
życia polega na tym, że tylko to 
wszystko, co robimy dla innych 
jest tym, co warto robić. Następne 
uroczyste przekazanie darów jest 
zaplanowane z okazji Dnia Dziec-
ka w 2013 roku.

Barbara Dickert
Stowarzyszenie Pomocy  

Mieszkaniowej dla Sierot 
Baranowo 

www.spmds.org.pl
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR zorganizowało 16 listopa-
da II Jesienny Turniej Bocci pod patronatem 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Turniej odbył się 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym, która była współorganizatorem im-
prezy. 

Zamiejscowi uczestnicy i ich opiekunowie za-
chwycali się naszymi pięknymi obiektami sportowy-
mi.

Dla tych, co Bocci nie znają, kilka informacji. Jest 
to dyscyplina sportowa adoptowana na potrzeby 
osób niepełnosprawnych z francuskiej gry w Boule. 
Od 20 lat jest na stałe wpisana w program igrzysk pa-
raolimpijskich. Celem gry jest dorzucenie swojej ko-
lorowej bili jak najbliżej wyrzuconej na początku bili 
białej. Rozgrywki mogą być indywidualne (single), 
w parach (dublety) lub w drużynach trzy osobowych 
(triplety). Rywalizacja jest odpowiednio: jeden na je-
den (każdy po 6 bil), dwóch na dwóch (każdy po trzy 
bile), trzech na trzech (każdy po dwie bile). Boccia 
poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje moż-
liwość integracyjnego działania w atmosferze tole-
rancji i poszanowania inności fizycznej.

W naszym Turnieju wzięło udział 48 zawodników 
w 12 drużynach. Przybyli uczestnicy z 4 Warszta-
tów Terapii Zajęciowej (WTZ): Poznania, Dopiewa, 
Drzązgowa i Baranowa. Byli również uczestnicy ze 
Szkoły Specjalnej nr 101 w Poznaniu, Szkoły nr 109 
przy szpitalu w Kiekrzu oraz Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. 

Turniej otworzył Wójt Tadeusz Czajka. Rozpo-
częcie zawodów wzbogacił występ artystyczny 20 
uczestników Warsztatu ROKTAR przygotowany 
przez naszych terapeutów. Rozgrywki Bocci przebie-
gały równocześnie na 4 boiskach. Zmagania wyłoni-
ły czterech półfinalistów. W przerwie został podany 
posiłek regeneracyjny w sąsiednim GKS Tarnovia, 
ufundowany przez Gminę. Zwycięzcami Turnieju 
zostali: I miejsce – drużyna  WTZ Stowarzyszenia 
AMIKUS z Poznania, II miejsce – drużyna WTZ 
Stowarzyszenia ROKTAR z Baranowa, III miejsce 

II Jesienny Turniej Bocci
– drużyna WTZ Stowarzyszenia 
PROMYK z Dopiewa. Ceremonia 
dekorowania zwycięzców została 
poprzedzona kolejnym występem 
artystycznym. Puchary wręczyła 
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat. Specjalny puchar 
ufundowany przez radego po-
wiatu poznańskiego Przemysła-
wa Kiejnicha z małżonką został 
przekazany najmłodszej drużynie 

grającej w Bocci – WTZ Stowa-
rzyszenia RAZEM z Drzązgowa. 

Każda drużyna otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom, a każ-
dy uczestnik upominki. Spon-
sorami byli: Sklepy Spożywcze 
LIDL Polska, Wytwórnia Betonu 
WAAB w Mrowinie, Platinum 
Oil w Baranowie, MJP Drukarnia 
w Poznaniu, Piekarnia Zofia Zan-
der w Tarnowie Podgórnym, rad-
na powiatu poznańskiego Krysty-
na Semba, Gmina Rokietnica oraz 
oczywiście współorganizatorzy 
Turnieju. 

 Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom sportowych zmagań. 
Serdecznie dziękujemy osobom 
i instytucjom, które wsparły nasz 
Turniej. Oddzielne podziękowa-
nie kierujemy do uczniów klasy 
VI naszej szkoły, którzy jako wo-
lontariusze pomagali w spraw-
nym przebiegu zawodów.

Była to wspaniała okazja do 
aktywności osób niepełnospraw-

nych i to wydłużona o wcze-
śniejsze sportowe treningi, przy-
gotowania i liczne próby przed 
artystycznymi występami. 

Myślę, że nagrodą dla organi-
zatorów była widoczna radość, 
zabawa i emocje na twarzach 
uczestników. Tego dnia spełniał 
się też inny cel gry Bocci – nasza 
integracja, w jedną ludzką rodzi-
nę. Razem świetnie się bawiliśmy, 
zatem wszyscy jesteśmy zwycięz-
cami.

W imieniu Stowarzyszenia ROKTAR
~Kazimierz Szulc

Ostatnio odnotowaliśmy 
wzrost wypadków oraz 
kolizji, które spowodo-

wane są coraz gorszymi warun-
kami na drodze. Pamiętajmy, że 
okres zimowy charakteryzuje się 
znacznie gorszymi warunkami 
drogowymi przez mokre i śliskie 

OSP przypomina

Noga z Gazu !!!
nawierzchnie. To prowadzi do 
istotnego wydłużenia drogi hamo-
wania oraz gorszej przyczepno-
ści auta. Przestrzegamy, że cho-
ciaż zima nas na razie oszczędza, 
to nie wolno nam tracić czujności 
oraz zdrowego rozsądku i pośpie-
chu za kierownicą, szczególnie 
podczas gorączki świątecznych 
zakupów, aby nie dochodziło do 
tego typu zdarzeń.

~Tomasz Kubacki
OSP Tarnowo Podgórne
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 bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika
W listopadzie zakoń-

czyła się sprawa zgło-
szona przez czujnych 

mieszkańców Góry. Przekazali 
oni strażnikom informację o wy-
rzuceniu śmieci przez kierow-
cę oraz pasażera wskazanego 
pojazdu. Ustalono sprawcę za-
śmiecenia, który przyznał się do 
popełnienia wykroczenia. Zo-
stał ukarany mandatem karnym 
w wysokości 500 zł. Dodatkowo, 
na polecenie strażników, sprząt-
nął zaśmiecone miejsce.

7 listopada, Lusowo – otrzy-
maliśmy zgłoszenie o kradzieży 
drewna. Okazało się, że drewno 
pochodziło z przycinki wierzb 
na prywatnym terenie, na którą 
nie jest wymagane zezwolenie. 
Drewno zostało przekazane do 
dyspozycji osobom potrzebują-
cym. 

Tego samego dnia strażnicy 
ujawnili wykroczenie polega-
jące na umieszczaniu ogłoszeń 
w miejscach zabronionych. Wo-
bec sprawcy zastosowano po-
uczenie i nakazano usunięcie 
ogłoszeń. 

8 listopada, Lusówko – miesz-
kaniec zgłosił, iż przed jego po-
sesją od kilku dni przebywa bez-
pański pies. Na miejsce wezwano 
schronisko, jednak w trakcie in-
terwencji okazało się, że zwierzę 
należy do jednego z mieszkańców 
miejscowości. Właściciela zwie-

rzęcia za brak nadzoru ukarano 
grzywną.

13 listopada, Przeźmierowo 
– strażnicy ujawnili podrzucenie 
śmieci wielkogabarytowych (ka-
napy, fotele) przy pojemniku na 
odzież używaną. Sprawa została 
przekazana do odpowiedzialnych 
służb.

14 listopada, Sierosław – 
wpłynęło zgłoszenie mieszkanki, 
że po terenie miejscowości biega-
ją dwa bezpańskie labradory. Jed-
nego z nich schwytała zgłaszają-
ca, pies został przewieziony do 
schroniska. Drugi został odłowio-
ny przez pracownika schroniska.

15 listopada – Strażnicy ujaw-
nili sprawcę, który wywiózł do 
lasu przyczepę śmieci, wśród od-
padów organicznych liści i gałęzi 
znajdowały się śmieci budowlane. 
Sprawca został ukarany grzywną 
w wysokości 500 zł. Nakazano 
również uprzątnięcie terenu. 

20 listopada, Przeźmierowo – 
strażnicy podczas patrolu stali się 
świadkami niebezpiecznych za-
baw dzieci. Jedno z nich, prawdo-
podobnie w ramach zakładu kładło 
się na jezdnię sprawdzając, kiedy 
najpóźniej zdoła uciec przed nad-
jeżdżającymi pojazdami. Chłopca 
strażnicy przekazali pod opiekę ro-
dziców informując o niebezpiecz-
nym zachowaniu się syna.

Strażnicy pragną podziękować 
mieszkańcom Gminy, którzy po-
święcili się sprawie i obserwowali 
do czasu przyjazdu na miejsce pa-
trolu, podejrzanie zachowującego 
się mężczyznę, który jak się oka-
zało, wyrzucił do lasu dużą ilość 
śmieci. Dzięki ich postawie udało 
się ujawnić i ukarać sprawcę. 

Strażnicy wraz z Policjantami 
d/s nieletnich Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym przepro-
wadzili zajęcia dla uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych, 
gimnazjalistów i licealistów. 
Szczególną uwagę skierowali na 
postanowienia „Ustawy o po-
stępowaniu w sprawach nielet-
nich”, a także Kodeksu Karnego 
i Kodeksu Wykroczeń. Omówi-
li zagadnienia z zakresu czynów 
zabronionych oraz przejawów de-
moralizacji, a także problematykę 
postępowania z nieletnimi, naru-
szającymi normy prawne i moż-
liwe do zastosowania środki wy-
chowawcze.

~ M. Kula

Przypominamy mieszkań-
com, iż „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne” na-
kłada na właścicieli obowiązek 
odśnieżania chodników przy-
legających do posesji. Temu sa-
memu obowiązkowi podlegają 
właściciele dróg oraz miejsc pu-
blicznych. Właściciele nierucho-
mości mają również obowiązek 
usuwania sopli lodowych, nawi-
sów śniegu z dachów i gzymsów 
budynku niezwłocznie po ich 
pojawieniu się. Niewywiązanie 
się z tych obowiązków skutkuje 
nałożeniem grzywny. 

Zbliża się zima, a co za tym idzie po-
gorszenie warunków bytowania zwie-
rzyny dzikiej. Musimy jednak zdawać 

sobie sprawę z tego, że przyroda zazwyczaj 
doskonale daje sobie radę bez nas. Na ogół 
zwierzyna potrafi o siebie zadbać. Spod 
cienkiej pokrywy śniegu, z niezamarzniętej 
ziemi łatwo wygrzebać coś pożywnego, coś, 
co pozwoli dotrwać w przyzwoitej kondy-
cji do wiosny. Dokarmianie jest konieczne 
tylko w bardzo trudnych warunkach ostrej i 
śnieżnej zimy, kiedy zwierzyna ma trudno-
ści z dostępem do karmy naturalnej. W ta-
kim przypadku myśliwi wykładają karmę 
w wyznaczonych miejscach, oddalonych od 
zabudowań, a także usuwają pokrywę śnież-
ną w celu odkrycia ozimin. 

Zima jest również tym sezonem, w któ-
rym zwierzyna ginie, nie tylko z rąk kłu-
sowników, i z powodu złych warunków 
atmosferycznych, ale także przez nasze 
„kochane psiaki” puszczane wolno. Dlate-
go też zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców Gminy o sprawowanie 
należytej opieki nad czworonogami i trzy-
manie ich w zamknięciu bądź na uwięzi. 
Jest to bardzo istotne, w warunkach zi-
mowych z obfitymi opadami śniegu oraz 
niskimi temperaturami, bowiem w takich 
warunkach zwierzyna jest w gorszej kon-
dycji i nie ma szans z dobrze odżywiony-
mi psami. 

Elżbieta Kucharska
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Kolorowe gazety, rolki pa-
pieru, stare kartony – to 
tylko pozornie niepo-

trzebne odpadki.
Przekonały się o tym mamy pod-

czas warsztatów Rodzinne Roz(g)
rywki, które odbyły się 20 i 21 li-
stopada w Przeźmierowie.

Rodzice, dzięki kreatywnej i wy-
konywanej z pasją pracy Anny Gą-
siorowskiej, nauczycielki nauczania 
początkowego, zostali wprowadze-
ni w inny wymiar edukacji.

Proste ćwiczenia i gry, którymi 
wspierać można rozwój swojego 
dziecka, przyniosły mamom wie-
le uśmiechu. Zabawy uzmysłowi-
ły rodzicom jak przyjemna może 
być nauka, gdy zastosujemy w niej 
elementy zabawy, nagrody czy 
element rywalizacji. Najwięcej 
emocji wywołała gra matematycz-
no-strategiczna, polegająca na wy-
rzucaniu pięciu kości i taki dobór 
wyniku poprzez mnożenie lub do-
dawanie, aby zdobyć więcej punk-
tów niż przeciwnik.

Wśród chichotów przy tej zaba-
wie słychać także było słowa po-
chwały dla takich przedsięwzięć.

– Chcąc rozwijać zdolności 
dziecka rodzic powinien uczestni-
czyć w jego edukacji. – przekonu-
je Pani Ania. – Przecież w szkole 
dziecko przebywa tylko kilka godzin 
dziennie, większość nauki, zwłasz-
cza posługiwania się poprawną 
polszczyzną, wynosi z domu.

Udział w warsztatach był bez-
płatny, współfinansowany ze 
środków unijnych programu Le-
ader Dolina Samy. Mamy obecne 
na warsztatach tak bardzo zaanga-
żowały się w zabawy edukacyjne, 
że chciałyby organizować takie 
warsztaty częściej. Dołączysz?

~Katarzyna Świt
 mieszkanka Przeźmierowa

Kości zostały rzucone

Hodowcy gołębi poczto-
wych zakończyli sezon 
lotowy 2012. Na spotka-

nie, które odbyło się 27 paździer-
nika w Jankowicach, przybyło 
blisko 30 osób – członków Pol-
skiego Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych, z sekcji Bara-
nowo IV z siedzibą w Rumianku. 

Podsumowanie sezonu połączo-
no z wręczeniem najlepszym ho-
dowcom pucharów i wyróżnień 
m.in. w kategoriach Najlepszych 
Lotników, Mistrzostwach Gołębi 
Dorosłych i Gołębi Młodych, Mi-
strzostwach Gołębi Typowanych.  
Nagrodzono także hodowców, któ-
rych 3 gołębie uzyskały najlepsze 
czasy w lotach z MINDEN I i IV 
(Niemcy) oraz ALPENDORF 
(Holandia). Warto wiedzieć, że 
trasa tego ostatniego zalicza się 
do klasy Maratonu – ma długość 
720 km, którą mistrzowskie go-
łębie pokonują w mniej niż 9 go-
dzin. Właścicielami wyróżnionych 
w kończącym się właśnie sezonie 
hodowli na terenie Gminy są Pa-
weł Królik, Jerzy Goździk, Robert 
Milkowski i Stanisław Stacho-
wiak, Wiesław i Bartosz Koniecz-

ni, Tadeusz Kierończyk, Henryk 
Michalski i Henryk Pilarczyk, Pa-
weł Marcinkowski, Jacek i Iwona 
Nawrot oraz Tadeusz Hubiak. 

O profesjonalizmie zawodów 
świadczy sposób tworzenia kla-
syfikacji końcowej, który  opie-
ra się na pomiarach elektronicz-
nych –  każdy gołąb ma na nóżce 
specjalny czip, który rejestruje 
dokładny moment powrotu do 
gołębnika. Na podstawie tak ze-
branych wyników można wyło-
nić najlepsze ptaki na poziomie 
okręgu, województwa i kraju.

Jak powiedział Paweł Mar-
cinkowski, prezes baranow-
skiej Sekcji,  hodowanie gołębi 
to bardzo wymagające hobby. 
Codziennie trzeba poświęcić 
czas na pielęgnowanie ptaków , 
czyszczenie gołębnika itd. I choć 
nie jest to tanie hobby, to przy-
nosi wiele satysfakcji. Nie tylko 
z wyników osiąganych przez pta-
ki, ale przede wszystkim z możli-
wością obcowania z naturą. 

Wszystkich zainteresowanych 
hodowlą prosimy o kontakt z pre-
zesem Okręgu, tel. 600 45 48 47.

~ARz

Przypominamy o płatno-
ściach za decyzje o symbolach: 
WIOŚ.55480-… i WID.7230.1…, 
dotyczące zajęcia pasa drogowe-
go poprzez umieszczenie infra-
struktury technicznej: rurocią-
gów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych oraz przyłączy 
energetycznych. Termin płatności 
upływa z dniem 15.01.2013 r. 

Prosimy wpłacać na rachunek 
bankowy:

ING BŚ O/P-ń nr 62 1050 1520 
1000 0005 0265 1383.

Powyższe opłaty należy uisz-
czać co roku do 15 stycznia, tak 
długo, jak urządzenia te będą eks-
ploatowane.

~WOK

Loty zakończone
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W dniach 9-10 listopada gościliśmy naszych 
przyjaciół z chóru „Benedictus” z Wup-
pertalu, którzy przyjechali do Tarnowa 

z rewizytą, aby m. in. uświetnić coroczne „Jesienne 
Święto Pieśni”. Goście przyjechali w piątek w godzi-
nach wieczornych. W sobotę rano ruszyliśmy do Po-
znania, aby pokazać im najważniejsze miejsca w sto-
licy Wielkopolski. Choć prawie wszyscy (trzy osoby 
były rodowitymi Niemcami) pochodzą z różnych re-
gionów Polski, to wielu z nich było po raz pierw-
szy w Poznaniu. Goście byli zauroczeni i zachwyce-
ni, że mogli zobaczyć urokliwe zakątki miasta. Po 
powrocie był czas tylko na przebranie i już o 16.00 
rozpoczął się koncert z okazji „Jesiennego Świę-
ta Pieśni”. Dla słuchaczy przygotowano śpiewające 
popołudnie. Pierwsi na scenie wystąpili gospodarze, 
czyli Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. Było pa-
triotycznie, ale nie zabrakło utworów lekkich i przy-
jemnych. Następnie wystąpił chór im. I. J. Paderew-
skiego z Szamocina. Wraz z ich występem w Domu 
Kultury zrobiło się bardzo patriotycznie. Pieśni, ja-
kie zaproponował chór, doskonale wpisały się w spe-
cyfikę Święta Niepodległości. Trzecim wykonawcą 
był zespól kameralny „Amici Canti” z Buku. Tu dla 
odmiany chórzyści wprowadzili na scenie nastrój 
dobrej zabawy. Były to melodie wszystkim dobrze 
znane, liczne szlagiery z lat 60-tych i 70-tych. Ostat-
nim wykonawcą był oczywiście chór „Benedictus” 
z Wuppertalu. Usłyszeliśmy muzykę sakralną, ale 
również przeboje takie jak „Dziwny ten świat”, „Re-
medium” czy „Psalm stojących w kolejce”. Solistki 
z chórzystami swoją wspaniałą interpretacją dostar-
czyły wielu wzruszeń i emocji. Koncert zakończył 
się występem wszystkich chórów na scenie i od-
śpiewaniem pieśni „Modlitwa o pokój” oraz „Gau-
de Mater Polonia”. Tegoroczny koncert w ramach 

Chóralne wieści

Goście z Wuppertalu z rewizytą

„Jesiennego Święta Pieśni” był 
radosną ucztą muzyczną stojącą 
na wysokim poziomie. Zgroma-
dzona publiczność miała okazję 
posłuchać szerokiego wachlarzu 
repertuarowego. Gromkie okla-
ski z widowni świadczyły o tym, 
że występy bardzo się podobały. 
Po zakończonej uroczystości za-
proszeni goście i chórzyści udali 
się na wspólną biesiadę, gdzie jak 
to w śpiewaczej braci, śpiewom 
nie było końca.

W niedzielę, 11. listopada, nasi 
goście z Wuppertalu udali się do 
katedry, aby tam uświetnić mszę 
św. oraz dać krótki koncert. Po 
powrocie do Tarnowa zdążyli 
również zaśpiewać podczas mszy 
w intencji ojczyzny w tarnow-
skim kościele, na której jak co 
roku wystąpiło Koło Śpiewu. im. 
F. Nowowiejskiego. Po uroczy-

stościach przyszedł niestety czas, 
aby pożegnać naszych przyja-
ciół z Wuppertalu. Na wspólnym 
obiedzie podsumowaliśmy ca-
łość spotkania, wymieniliśmy się 
zdaniami, refleksjami, nie zabra-
kło miłych słów, podziękowań. 
Po poczęstunku goście wyruszyli 
w drogę. Niebo w tym dniu nad 
Tarnowem płakało i my też uroni-
liśmy nie jedną łezkę na pożegna-
nie. To było nasze drugie wspól-
ne spotkanie i wiemy już, że nie 
ostatnie. Już nie możemy docze-
kać się kolejnego spotkania.

Z tego miejsca wyrazy podzię-
kowania dla Szymona Melosika 
i Jacka Smolińskiego za zaanga-
żowanie i organizację pobytu. 
Dziękujemy również piekarni 
Zofii Zander za pyszne wypieki.

Ze śpiewaczym pozdrowieniem 
Cześć Pieśni!        ~dz

Od połowy października w Ceradzu Kościel-
nym oficjalne w nowej siedzibie działa świe-
tlica socjoterapeutyczna „Gniazdko”. Służy 

pomocą dzieciom i ich rodzicom od ponad 12 lat. 
Zajmuje się głównie profilaktyką. Dobre spędzanie 
czasu, zajęcia wspierające dla rodzin z problemami, 
czy warsztaty psycho-edukacyjne to tylko niektóre 
z jej propozycji. 

Do niedawna zajęcia w „Gniazdku” odbywa-
ły się w pomieszczeniach szkoły podstawowej. 
Teraz świetlica zyskała odrębną siedzibę. Odno-
wione, wymalowane wnętrza starej szkoły two-
rzą przytulną i bezpieczną przystań dla małych 
i dużych. 

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

W nowej siedzibie
Przybyłych na otwarcie gości – 

przyjaciół, wychowanków i opie-
kunów – przywitała starszyzna 
„Gniazdka”, czyli dziewczyny 
z Klubu pod Aniołem. W krótkim 
lecz rzeczowym przemówieniu 
nie zabrakło słów podziękowania 
dla władz naszej Gminy. 

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka,  I Za-
stępca Wójta Ewa Noszczyńska-
-Szkurat, Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dariusz No-

wakowski oraz koordynator świe-
tlicy Barbara Olejniczak. Zapro-
szeni goście mogli zwiedzić nowy 
obiekt oraz powspominać przy 
kawie i pysznych domowych wy-
piekach przygotowanych przez 
mamy wychowanków świetlicy.

Prezentem od dzieci dla p. Basi 
Olejniczak było drzewko jabłoni, 
które tak jak „Gniazdko” będzie 
rosło, zapuszczało solidne korze-
nie, dawało schronienie i rodziło 
piękne owoce!

~Barbara Gałężewska
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Wybory w Pojednaniu

W związku z upływem 
3-letniej kadencji 
władz Stowarzyszenia 

”Pojednanie Tarnowo Podgórne 
–Blitzenreute”, 29 października. 
odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze. Na wstępie prezes 
Renata Brońska przywitała za-
proszonych gości: Wójta Gminy 
Tadeusza Czajkę, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Grzegorza Le-
onharda oraz zebranych członków. 
Prowadzenie zebrania powierzono 
koledze Markowi Czajka. Spra-
wozdanie z realizacji zadań zarzą-
du w minionej kadencji przedsta-
wił szczegółowo wiceprezes Jacek 
Dobrzeniecki. Informację z dzia-
łalności finansowej złożyła skarb-
nik Genowefa Buszko. Komisja 
Rewizyjna po kontroli zasadności 
wydatków i zapisów księgowych 
nie stwierdziła uchybień i za-
wnioskowała o udzielenie abso-
lutorium zarządowi. W głosowa-
niu jawnym absolutorium zostało 
przyjęte. Przed realizacją następ-
nego punktu zebrania głos zabrał 
kolega Jacek Dobrzeniecki, który 
złożył oświadczenie o rezygnacji 

z ponownego kandydowania, mo-
tywując to osiągniętym wiekiem, 
długoletnią pracą oraz daniem 
szansy młodszym, którzy wniosą 
swoje pomysły, entuzjazm i zaan-
gażowanie. Następnie prezes Re-
nata Brońska w imieniu zarządu 
i członków złożyła koledze Jac-
kowi gratulacje i podziękowania 
za działalność pracę na przestrzeni 
25 lat, wręczając prezent i kwiaty. 
Obdarowany, wzruszony, serdecz-
nie podziękował i zadeklarował, 
że nadal będzie pomagał zarządo-
wi w pracy, dzieląc się swoim do-
świadczeniem. W wyniku tajnych 
wyborów ukonstytuował zarząd 
w składzie: Renata Brońska – pre-
zes, Katarzyna Wojtkowiak – wi-
ceprezes, Piotr Owczarz-wicepre-
zes, Genowefa Buszko – skarbnik, 
Teresa Owczarz – sekretarz, Maria 
Adamska – członek, Małgorzata 
Ignyś – członek, Regina Kunysz 
– członek. Do Komisji Rewizyjnej 
weszli: Sylwia Małaj-Śliwińska 
– przewodnicząca, Mieczysława 
Starosta – członek, Ewa Zborow-
ska- Wieczerzak – członek. 

~Renata Brońska  prezes 

Niepodległość nie jest dana raz na zawsze 
i wymaga dialogu i kompromisu, uczciwej 
pracy, nauki. Dzisiaj o niepodległość nie 

trzeba walczyć zbrojnie, ale trzeba ją utrwalać co-
dzienną pracą i mądrymi poczynaniami. 

VII Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe 
w naszym bractwie rozpoczęło się tradycyjnie 11 
listopada mszą świętą w Tarnowie Podgórnym, po 
której poczty sztandarowe, przedstawiciele stowa-
rzyszeń, władze Gminy, młodzież szkolna i miesz-
kańcy udali się w uroczystym przemarszu pod obe-
lisk oddać hołd poległym w walce o wolność. Nasze 
bractwo wystawiło wartę honorową oraz prowadziło 
przebieg uroczystości.

 Następnie udaliśmy się w towarzystwie przyja-
ciół i sympatyków na bracką strzelnicę. Gospoda-
rze przygotowali poczęstunek, a czas upływał przy 
śpiewie pieśni patriotycznych i piosenek żołnier-
skich. Nie zabrakło tradycyjnych rogali świętomar-
cińskich. Zawody strzeleckie rozpoczął strzał do Tar-
czy Niepodległościowej, który w imieniu Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego oddał Wójt Tade-

Wiadomości brackie

usz Czajka. Rywalizowano w kil-
ku konkurencjach m.in. o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy i dyplomy. Tarczę Niepodle-
głościową zdobył brat Waldemar 
Kubiak. Należy podkreślić miłą 
rodzinną atmosferę. 

5 stycznia 2013 r. Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tarnowie 
Podgórnym organizuje Bal Kró-
lewski. Zgłoszenia: brat Walde-
mar Kubiak tel. 602 217 407. 
Serdecznie zapraszamy!

 Z brackim pozdrowieniem
~Stanisław Bączyk

Szanowny Kolega 
Jacek DobrzenieckiDrogi Jacku

Z Twoją osobą związana jest 25-letnia działalność naszego Stowarzyszenia. Jesteś jego żywą historią od momentu przyjazdu grupy niemieckiej młodzieży w 1987 r. poprzez Komitet ds. współpracy polsko-nie-mieckiej „Pojednanie” aż po dzień dzisiejszy.W każde przedsięwzięcie zaangażowany całym sercem, perfekcyjnie dbający, aby wszystko zawsze gotowe było na czas, a najlepiej dużo przed.Twoja aktywna praca, zaangażowanie może być dla wielu z nas wzorem do naśladowania. Sukces, ja-kim niewątpliwie jest 25-letnie budowanie przyjaźni i partnerstwa między mieszkańcami Tarnowa Pod-górnego i Fronreute, jest również Twoim osobistym sukcesem.
Twój wkład w dzieło budowy mostów przyjaźni między naszymi narodami, wielokrotnie podkreślali i doceniają nasi niemieccy partnerzy.Drogi Jacku, liczymy, że nadal aktywnie będziesz wspierał i dzielił się swoim doświadczeniem z nowo wybranym Zarządem Stowarzyszenia.Na dalsze lata współpracy życzymy dobrego zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności w życiu oso-bistym oraz satysfakcji w pracy społecznej.W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Stowarzyszenia „Pojednanie-Tarnowo Podgórne – Blitzenreute” 

Prezes Renata Brońska
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….„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”…. 

Mija drugi rok działalności Fundacji „Otocz-
my Troską Życie”. Zakończenie roku po-
budza do refleksji. Ideę wolontariatu najle-

piej wyrażają powyższe słowa Jana Pawła II.
Na początku roku 2012 Fundacja „Otoczmy Tro-

ską Życie” włączyła się aktywnie w organizację Or-
szaku Trzech Króli w Poznaniu, który odbył się 6 
stycznia. Misja i cele tego przedsięwzięcia są spój-
ne z naszymi, a mianowicie pielęgnowanie oraz 
szerzenie wartości chrześcijańskich, prorodzinnych 
i wspólnotowych. 

Już teraz zapraszamy na wspólne świętowanie ko-
lejnego Orszaku, ludzi dobrej woli, mieszkańców 
Gminy Tarnowa Podgórnego.

W lutym wspomogliśmy koncert charytatywny dla 
młodzieży, organizowany przez wspólnotę Św. Jana 
Bosko na Winogradach.

Dzień Dziecka spędziliśmy wspólnie z podopiecz-
nymi z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 109 przy Szpi-
talu Rehabilitacyjnym Dla Dzieci w Kiekrzu. Po-
zyskaliśmy do organizacji spotkania wolontariuszy 

Podsumowanie działalności  
Stowarzyszenia w 2012 roku

– gimnazjalistów, członków ruchu 
oazowego przy parafii w Prze-
źmierowie. Było miło popatrzeć 
na pląsające, roześmiane twarze 
dzieci. Dzięki hojności sponso-
rów wszyscy uczestnicy otrzyma-
li upominki.

9 września w Szkole Podstawo-
wej w Lusowie w ramach realiza-
cji zadania publicznego z Gminą 
Tarnowo Podgórne zorganizowa-
liśmy festyn z cyklu „Otoczmy 
Troską Dzieci”. Dzieci bawiły się 
pod okiem doświadczonych ani-
matorów, a rodzice mogli sko-
rzystać z konsultacji lekarskich. 
Udało nam się czynnie włączyć 
do współpracy w ramach wolon-
tariatu kilkadziesiąt osób zarówno 
stałych współpracowników fun-
dacji jak i Radę Rodziców – ro-
dziców uczniów i dyrekcję szkoły 
oraz harcerzy z Gimnazjum z Ba-
ranowa.

Fundacja udziela również po-
mocy indywidualnej. Już drugi 

rok opiekujemy się Olą Stacho-
wiak z Przeźmierowa. W sierpniu 
sfinansowaliśmy jej rehabilitacyj-
ne wakacje z mamą w Mielnie. 
Wsparliśmy również finansowo 
w ramach podstawowych potrzeb 
osoby w trudnej sytuacji społecz-
nej i materialnej.

Zgodnie z tradycją mikołajko-
wą fundacja organizuje spotka-
nie dla dzieci chorych w Kiekrzu. 
Wspólne śpiewanie piosenek, 
pląsy oraz ciekawe konkursy 
z nagrodami sprawiają, że chore 
dzieci zapominają o swoich pro-
blemach zdrowotnych.

Za swoją działalność charyta-
tywną w maju Prezes Fundacji 
„Otoczmy Troska Życie” Barbara 
Nowak otrzymała tytuł Wolonta-
riusza Powiatu Poznańskiego od 
Starosty Jana Grabkowskiego.

~ Zarząd i Rada Fundacji 
„Otoczmy Troską Życie” 

Kolejne zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Przeźmiero-

wa i Baranowa „Nasze Małe Oj-
czyzny” odbyło się 24 listopada 
w Szkole Podstawowej w Prze-
źmierowie. Przybyło ok. 500 
osób. W zebraniu uczestniczył 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka oraz 
Radni Barbara Nowak i Krzysztof 
Bartosik, a także sołtys Przeźmie-
rowa Jacek Stypiński. Zebranie 
prowadził Przewodniczący Sto-
warzyszenia Leszek Wardeński.

Zasadniczym tematem spo-
tkania było uświadomienie 
Członkom Stowarzyszenia ko-
nieczności pilnego rozpoczęcia 
postępowań prawnych przeciw 
zarządzającemu Portem Lotni-
czym Poznań-Ławica. Czas mija 
w sposób nieubłagany, a więk-
szość Członków nadal czeka nie 

podejmując przewidzianych pra-
wem kroków. 

Biorący udział w zebraniu 
prawnicy przekazali wiele cieka-
wych wyjaśnień dotyczących pro-
blematyki odszkodowawczej, wy-
nikającej z utworzonego obszaru 
ograniczonego użytkowania dla 
Portu Lotniczego Poznań-Ławica. 

Zwołane zebranie było też oka-
zją do wyjaśnienia wielu spraw 
organizacyjnych, w tym przede 
wszystkim członkowskich. Przy-
jęto sporo nowych deklaracji 
członkowskich, co oczywiście 
bardzo cieszy.

Sekretarz Stowarzyszenia Mie-
czysław Zwoliński przedstawił 
sprawozdanie z działalności od 
ostatniego Zebrania, a także bar-
dziej szczegółowo postępowanie 
w sprawie tzw. Toru Samochodo-
wego.

Członkowie Stowarzyszenia 
mieli możliwość zadawania py-
tań, na które odpowiedzi udzielał 
Zarząd i obecni prawnicy.

Zapewne w ciągu krótkiego 
spotkania nie było możliwości 
wyjaśnienia wszystkich skom-
plikowanych problemów. Mamy 
jednak nadzieję, że część spraw 
została wyjaśniona, a w szcze-
gólności dla wszystkich stało się 
jasne, że obecnie jedynie pilnie 
podjęta droga prawna umożliwi 
osiągniecie należnego odszkodo-
wania, wynikającego z pogorsze-
nia warunków życia mieszkań-
ców okolic rozbudowywanego 
lotniska.

Następne zebranie przewiduje-
my w połowie kwietnia 2013 r.

~Leszek Wardeński

Po zebraniu

….z potrzeby serca…
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W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 30.08.2012 r. ukazał się tekst 
jednolity ustawy o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 
r., poz.1164), który jest kompendium wiedzy o do-
płatach bezpośrednich. Na podstawie w/w ustawy 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a wydane zostało 
w dniu 19.11.2012 r. Rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1287) 
mówiące o tzw. modulacji tj. pomniejszeniu części 
płatności uzupełniającej, gdy poziom wsparcia prze-
kroczy równowartość 5000 euro i 300 000 euro. Sza-
cuje się, że dostosowanie płatności uzupełniających 
dotyczyć będzie ok. 119 tys rolników (ok. 10% ogółu 
otrzymujących dopłaty bezpośrednie).

Kolejną nowością będzie fakt, że przy dopłatach 
za rok 2012 Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa nie będzie wysyłać rolnikom decyzji 
do domów (względy oszczędnościowe), ale tylko 
w przypadkach, gdy wniosek złożony przez rolni-
ka będzie zgodny z oczekiwaniami Biura Powiato-
wego ARiMR (rolnik nie był wzywany do naniesie-
nia jakiejkolwiek poprawki bądź zmiany obszarowej 
wniosku).  Również w przypadku pomniejszenia de-
cyzje będą dostarczane rolnikom. 

Przyjęto, że dniem doręczenia decyzji będzie dzień 
wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 
rolnika. W tytule przelewu podany będzie nr decyzji 
oraz informacja, że decyzja nie zostanie faktycznie 
rolnikowi doręczona.

Modulacja panaceum na nowy budżet UE  
w kwestii dopłat do rolnictwa?

Jeżeli rolnik będzie chciał taką 
decyzję otrzymać powinien wy-
stąpić do kierownika biura powia-
towego Agencji.

Należy podkreślić, że rolnik 
niezadowolony z kwoty przyzna-
nych płatności będzie mógł ją bo-
wiem zakwestionować zarówno 
poprzez złożenie odwołania od 
decyzji, jak również wniosku o jej 
weryfikacje w trybach nadzwy-
czajnych.

Konkludując – o tym, czy de-
cyzja będzie dostarczana czy też 
nie decydować będzie wyłącznie 
rolnik.

Zgodnie z Rozporządzeniami 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dn. 23.11.2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1306,1308, 1309) 
stawki poszczególnych płatności 
bezpośrednich za 2012 r. wyno-
szą:

- jednolita płatność obszarowa 
(JPO) 732,06 zł/ha

- uzupełniająca płatność pod-
stawowa do powierzchni innych 
roślin i do powierzchni gruntów 
ornych, na których nie jest pro-
wadzona uprawa roślin (ugór) 
211,80 zł/ha

- płatność do powierzchni roślin 
przeznaczonych na paszę, upra-
wianych na trwałych użytkach 
zielonych (płatność zwierzęca) 
306,99 zł/ha

- płatność cukrowa 52,44 zł/
tonę.

Przypominam telefony kontak-
towe do Biura Powiatowego Po-
znań ARiMR 61 845 57 80 lub 
61 656 66 48, telefon bezpośredni 
do kierownika biura Małgorzaty 
Iwańskiej 61 845 57 72.

Kursy stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opry-
skiwaczy odbędą się w następu-
jących terminach (szkolenie trwa 
dwa dni):

14.01. do 15.01.2013 (po-
niedziałek – wtorek), 22.01. do 
23.01.2013 (wtorek – środa),    
28.01 do 29.01.2013 (poniedzia-
łek – wtorek). Organizator kursu 
prosi przy zapisywaniu się u soł-
tysów o deklarowanie odpowied-
niego dla rolnika terminu.

Na podstawie informacji za-
stępcy dyrektora Oddziału Regio-
nalnego Andrzeja Sipowicza

~ Wiesław Biały

W słoneczne, niedziel-
ne przedpołudnie 4 li-
stopada 2012 r. grupa 

słuchaczy UTW wzięła udział w 
przechadzce po Cmentarzu Zasłu-
żonych Wielkopolan, najstarszym 
z poznańskich cmentarzy, zorga-
nizowanej przez Koło Przewodni-
ków PTTK im. Marcelego Motte-
go, które sprawuje pieczę nad tą 
nekropolią.

Poznaliśmy historię cmenta-
rza, która sięga roku 1810 r., gdy 
na Wzgórze św. Wojciecha został 
przeniesiony cmentarz parafii far-
nej. Pochyliliśmy się nad miej-
scem spoczynku byłych prezyden-
tów miasta (między innymi Cyryla 
Ratajskiego), pierwszego dowód-
cy Powstania Wielkopolskiego 

Andrzejki i nie tylko...
gen. Stanisława Taczaka oraz pre-
miera RP na uchodźstwie Stanisła-
wa Mikołajczaka.

W piątkowy wieczór, jak każe 
tradycja, świetnie bawiliśmy się na 
zabawie andrzejkowej. Były wróż-
by i konkursy.  Smakoszy zado-
wolił swoimi w wyrobami Jacek 
Mizera i osłodziła życie pysznymi 
wypiekami firma KOMPLET Pol-
ska, której serdecznie dziękujemy 
za darmowe ciasto. Nad muzycz-
ną stroną imprezy czuwał nieza-
wodny muzyk Dariusz Łakomy. 
Przy bogato zastawionych stołach 
i wpadającej w uszy muzyce bawi-
liśmy się do północy. W taki wła-
śnie sposób weszliśmy w adwen-
towy czas zadumy i oczekiwania. 
Dziękujemy tym, którzy pomagali 

w przygotowaniu imprezy. Niech 
żałuje kto nie był. Następna taka 
zabawa za rok.

Adwent to szczególny czas, to 
między innymi okres opłatkowych 
spotkań. Zapraszamy naszych 
członków i sympatyków w środę, 
19 grudnia, do Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym na 
16.30. Spędzimy czas na śpiewa-
niu kolęd z niezawodnym tarnow-
skim chórem, obejrzymy jaseł-
ka przygotowane przez dzieci ze 
szkoły w Lusowie i przełamiemy 
się opłatkiem. Mile widziane będą 
domowe wypieki, przygotowane 
przez zdolne koleżanki, orzechy, 
mandarynki, pierniki itp. 

W imieniu Zarządu
~Maria Zgoła     
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Ćwiczenia zaproponowane w niniejszym arty-
kule są jedynie inspiracją dla rodziców, gdyż 
każde z nich można dowolnie modyfikować 

na potrzeby konkretnego dziecka. 

Ćwiczenia rozwijające sprawność ręki piszącej 
oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej (umiejęt-
ności wykonywania ruchów pod kontrolą wzro-
ku):
l	obrysowywanie wyciętych szablonów po we-

wnętrznej i zewnętrznej stronie (proste kształty geo-
metryczne, potem – zwierzęta, przedmioty, ludzie),
l	obrysowywanie wzorów według kolejności: kwa-

drat, koło, prostokąt, trójkąt, romb – najpierw rysowa-
nie po wzorze narysowanym przez dorosłego, potem 
wykropkowanym przez dorosłego, a na końcu samo-
dzielnie narysowanego na podstawie poznanego ob-
razka i bez niego (np. polecenie „ narysuj koło”),
l	zamalowywanie wewnątrz konturów, potem ko-

lorowanie bardziej złożonych rysunków,
l	dopełnianie obrazka brakującymi elementami, 

które trzeba dorysować,
l	ugniatanie papierowych kul jedną ręką i rzuca-

nie do celu, 
l	cięcie nożycami po narysowanej linii (najpierw 

prostej, potem falistej), potem wycinanie gotowych, 
znanych dziecku figur geometrycznych, wyraźnych 
konturów z obrazków, 
l	modelowanie w plastelinie, 
l	rzucanie i chwytanie piłeczki jedną ręką, rzuca-

nie piłeczki do celu, 
l	szycie według oznaczonych punktów, 
l	układanie puzzli według wzoru, a potem bez wzoru, 
l	wszelkie wydzieranki i wycinanki z papieru, 
l	dopiero na kolejnym etapie – rysowanie szlacz-

ków w powietrzu, na rozsypanej na tacy kaszy man-
nej i na dużych kartkach bloku A – 4, 
l	końcowymi ćwiczeniami są szlaczki w zeszy-

tach z liniaturą i kształty literopodobne.

Ćwiczenia rozwijające orien-
tację przestrzenną:
l	wykonywanie prostych ru-

chów, przybieranie określonych 
pozycji, zgodnie ze słowną in-
strukcją np.: podnieś prawą rękę, 
chwyć lewą ręką prawe ucho itd.;
l	wyrabianie i utrwalanie orien-

tacji w schemacie ciała np.: połóż 
swoją lewą rękę na stole, podskocz 
na swojej prawej nodze, posłuchaj 
lewym uchem jak tyka zegar itp.;
l	odtwarzanie układów figur 

lub klocków po ich zakryciu, 
l	rysowanie figur pod dyk-

tando np: rysuj 3 kratki w lewo, 
jedna w górę, dwie w prawo, itd.   
Można samemu wymyślać figurę 
ale są także do kupienia gotowe 
„Dyktanda graficzne”.

Ćwiczenia funkcji słuchowych 
– percepcji i pamięci słuchowej 
oraz słuchu fonemowego, któ-
ry pozwala dziecku prawidłowo 
rozróżniać dźwięki mowy np. 
kura – góra, fala – sala:
l	z płyty CD odtwarzamy odgło-

sy pojazdów mechanicznych czy 
zwierząt i prosimy dziecko, by po-
wiedziało, co to jest (można posłu-
żyć się odgłosami w tle z bajek), 
l	dorosły ręką zasłoniętą kart-

ką uderza w stół np. ołówkiem 
czy łyżeczką wystukując określo-
ny rytm, a dziecko go odtwarza,
l	dorosły rzuca do dziecka pił-

kę i zaczyna zdanie „cytryna jest 
kwaśna, a cukier jest .....” i dziec-
ko kończy, 

l	modyfikacją tego ćwiczenia 
jest forma: dorosły mówi wyraz, 
a dziecko zdrobnienie, dorosły 
mówi wyraz a dziecko rym, doro-
sły zaczyna wyraz a dziecko koń-
czy np. ma....ma, 
l	dorosły czyta opowiadanie, 

a dziecko ma klasnąć gdy usłyszy 
słowo: rower, chłopiec, itp.;

Ćwiczenia funkcji wzrokowych 
– pamięci, analizy i syntezy wzro-
kowej:
l	układanie figur według 

kształtu, koloru, wielkości, 
l	wyszukiwanie różnic między 

obrazkami, 
l	wyszukiwanie wśród wielu 

obrazków takiego, który zaczyna 
się tą samą literą, 
l	loteryjki literowe, sylabowe, 

wyrazowe, 
l	rozsypanki literowe, sylabo-

we, wyrazowe.
Oprócz proponowanych ćwiczeń 

warto pamiętać o codziennej nauce 
samodzielności przy ubieraniu się, 
zabiegach higienicznych czy przy 
jedzeniu i sprzątaniu po sobie miej-
sca zabawy czy pracy. Wszystkie 
ćwiczenia powinny być dla dziecka 
fajną zabawą, a uwaga jaką obdarza 
je rodzic podczas ich wykonywania 
– powinna stanowić nagrodę.   

Życzę sukcesu i przyjemności 
w kreowaniu umiejętności wła-
snego dziecka.

~ Magdalena Bartkowiak
Psycholog  PPP Luboń  

– Filia Tarnowo Podgórne

Jak pomóc dziecku w osiągnięciu gotowości szkolnej?
Cześć II

Uwaga
Urząd Gminy w Tarnowie Pod-

górnym poszukuje Gospodarstwa 
Rolnego z terenu Gminy gotowe-
go przyjąć i zapewnić odpłatną 
opiekę nad zwierzętami gospodar-
skimi pozostającymi bez opieki 
na skutek wypadku lub odebrania 
właścicielom. Rolników zaintere-
sowanych proszę o kontakt z Wy-
działem Infrastruktury Kubaturo-
wej i Ochrony Środowiska, z p. 
Andrzejem Korpikiem, tel. 61 89 
59 226 w godzinach pracy Urzędu.

Darmowe  
porady prawne

Od stycznia będzie można otrzymać 
darmowe porady prawne z zakre-
su prawa cywilnego i karnego. W każ-

dą środę, w godz. 13.00 – 15.00, w budyn-
ku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 96 
w pok. nr 15 dyżur będzie pełnić Dagny Grądzka 
z Biura Doradztwa Prawnego „Meritum” z Chyb. 
Zainteresowanych zapraszamy  – więcej infor-
macji na temat bezpłatnego doradztwa pod nr tel. 
509 809 930. ~na

5 stycznia 2013 r. o go-
dzinie 16.00 jak tradycja 
w Chybach każe spotkanie 
noworoczno-integracyjne 
mieszkańców na parkingu 
przy ulicy Szkolnej.

Dla dzieci niespodzian-
ka: spotkanie ze Śniegową 
Wróżką i Elfem.

zaprasza 
Sołtys Chyb Ewa Jurasz  

i Rada Sołecka
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Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XIV

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

Został rozpoczęty II etap remontu naszego ko-
ścioła. W jego zakres wchodzi: remont dachu, 
w tym remont konstrukcji dachu i wymiana 

dachówki, kompleksowy remont wieży, nowe rynny 
i odprowadzenie wód opadowych, renowacja wnętrza 
kościoła, założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
wymiana instalacji elektrycznej oraz nowe oświetle-
nie wnętrza i oświetlenie zewnętrzne, założenie cen-
tralnego ogrzewania, wykonanie elewacji, uporządko-
wanie najbliższego otoczenia w tym remont kaplicy, 
nowe ogrodzenie. Kosztorys tych prac przekracza 
2.200.000 zł. 

W listopadzie zostały złożone wnioski do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o do-
finansowanie niektórych prac II etapu. Zostaliśmy 
powiadomieni przez MKiDN, że wnioski zostały po-
prawnie wypełnione i przyjęte do rozpatrzenia. Moc-
no liczymy na ministerialną dotację, jednak już teraz 
musimy przygotować się do gromadzenia środków fi-
nansowych na resztę prac. Tak jak i poprzednio przy 
etapie I, tak i teraz konieczna będzie sprawdzona już 
ofiarność parafian, pomoc ludzi z bliska i z daleka, dla 
których cenny jest nasz najstarszy zabytek oraz szczo-
drość firm i instytucji. 

W październiku w ramach przetargu wybrany został 
wykonawca – jest nim Firma Budowlano-Sztukator-
ska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki. Zo-
stały dokonane już wszystkie niezbędne formalności 
dokumentacyjne oraz uzgodnienia z biurem konser-
watora zabytków. Pod koniec listopada uzyskaliśmy 
ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu pozwolenie na 
budowę z zakresem etapu II. 

W pierwszej kolejności przystąpimy do remontu 
wieży. Otrzymane środki finansowe z Gminy Tarnowo 
Podgórne (deklarowane na rok 2012), zostaną wyko-
rzystane na rozpoczęcie tych prac. Do końca grudnia 

dokonamy zakupu niezbędnych 
materiałów. Remont wieży obej-
mie naprawę i częściową wymianę 
konstrukcji drewnianej, wykonane 
zostaną trzy nowe podesty dzielą-
ce wieżę na III piętra, zostaną na-
prawione a w większości odbudo-
wane schody wewnętrzne wieży 
murowane i drewniane, wykonana 
będzie nowa elewacja wieży, po-
łożona zostanie nowa dachówka 
i wymienione drewniane poszycie 
wieży. Tempo realizacji tych prac 
warunkować będą warunki atmos-
feryczne.

Zbliża się Boże Narodzenie. 
Kiedy będzie na pasterkę wołał 
nas dzwon, wspomnijmy jego cie-
kawą historię. Jest to dzwon o to-
nacji durowej (radosnej) o średni-
cy 830 mm i wadze 350 kg. Został 
wykonany w 1936 roku w Kału-
szu (dawniej Polska, dzisiaj Ukra-
ina), zawieszony na wieży za-
bytkowego parafialnego kościoła 
pw. Wszystkich Świętych za cza-
sów proboszczowania ks. Cze-
sława Niklewicza (1929 – 1941). 
W tamtym czasie nasz kościół nie 
miał dzwonu, znajdowały się jedy-
nie dwie sygnaturki. Oryginalne, 
trzy duże dzwony (350kg, 190kg, 
100kg) założone zostały około 
1790 roku w nowo wybudowanej 
wieży i pochodziły z poznańskiej 
odlewni Johann Friedrich Schlen-
kermann. Podczas I wojny świa-

towej zostały zrabowane przez 
Prusaków i prawdopodobnie jak 
większość dzwonów, przetopio-
ne na działa. W tym czasie stał już 
vis a vis polskiego kościoła, wy-
budowany kościół ewangelicki dla 
społeczności tarnowskich Niem-
ców. Miał on swój dzwon z 1901 
roku, który ocalał. Zaraz po II woj-
nie światowej dzwon z kościoła 
ewangelickiego został zdemonto-
wany i przekazany do sąsiedniej 
parafii katolickiej. Tarnowski ko-
ściół poewangelicki został prze-
jęty przez naszą parafię i stał się 
szybko coraz częściej użytkowa-
ny, był większy i wygodniejszy. 
Kiedy w latach siedemdziesiątych 
kościół parafialny pw. Wszystkich 
Świętych będąc długo nieczynny 
został w końcu zamknięty (wyma-
gał remontu), dzwon z jego wieży 
przeniesiono na wieżę kościoła po-
-ewangelickiego. Dzwon ten ma 
następujące odlane napisy: strona 
1 – STARANIEM KS. CZESŁA-
WA NIKLEWICZA DZIEKANA 
I PROBOSZCZA – OFIARNO-
ŚCIĄ PARAFIAN – TARNOWO 
PODGÓRNE - P.R. 1936 – Z OD-
LEWNI BR. FELCZYŃSKICH 
W KAŁUSZU. Strona 2 (na zdję-
ciu) - Wizerunek Chrystusa Kró-
la - „CHRYSTUSIE KRÓLUJ 
– KRÓLUJ NAD PARAFIĄ NA-
SZĄ“.

~ Kazimierz Szulc
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Czy i jak książka może nas 
dzisiaj zaskoczyć. 

Argentyńska witryna wydaw-
nicza wydała książkę, która nie 
może czekać na zbyt wolno czyta-
jącego czytelnika. Książkę kupu-
je się w szczelnym plastikowym 
opakowaniu. Po jego zerwaniu 
czytelnikowi na przeczytanie tek-
stu pozostaje tylko 60 dni. Po tym 
czasie druk znika i zostają puste 
kartki. To moment na zastanowie-
nie i zachęta do sięgania po książ-
ki drukowane, bo z … elektro-
nicznymi różnie bywa.

Świat książek - dla jednych cie-
kawy od najmłodszych lat, dla in-
nych nie istnieje w ogóle. I, tak 
jak ze wszystkim, jest to zawsze 
kwestia wyboru. Dla tych, którzy 
do książek mają sentyment, a czas 
bez książki uważają za zmarno-
wany, kilka ciekawostek z „życia 
książek”. Informacje znane, tro-
chę mniej znane, warte poznania.

Czy wiemy, że karta tytułowa 
książki powstała w 1500 roku, 
a przecinek zastosowano po raz 
pierwszy na przełomie XV i XVI 
wieku. Zastosował go drukarz 
wenecki Aldus Manitius. On to 

również jako pierwszy zaczął do-
dawać do książek spis treści.

Najmłodszym noblistą w dzie-
jach literatury był Rudyard Ki-
pling, autor znanej wszystkim

 Księgi dżungli, który w dniu 
otrzymania nagrody literackiej 
Nobla miał 41 lat i nikomu młod-
szemu, nie udało się go do dzisiaj 
zdetronizować.

A z polskich ciekawostek:
Pierwsze wiersze dla dzieci 

w języku polskim pisał Stanisław 
Jachowicz (1796-1857), uważny 
za najlepszego bajkopisarza swo-
jej epoki i twórcę literatury dla 
dzieci. Jako pierwszy w Europie 
zaczął wydawać codzienne pismo 
dla dzieci. Chociaż dzisiaj już za-
pomniany, to jego słowa „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie” znane są 
chyba wszystkim, tylko autor już 
trochę mniej znany i zapomniany.

A aktualne ciekawostki z książ-
ką w tle. W Japonii ukazała się 
pachnąca książka. Jest to książka 
kucharska, wydana na specjalnym 
papierze nasyconym zapachami, 
a zapach to oczywiście zapach 
opisywanych potraw. Wystarczy 
tylko potrzeć stronę z interesują-
cymi nas przepisami.

Najobszerniejszą książką świa-
ta jest słownik chiński składający 
się z ponad 5 tys. tomów, z któ-
rych każdy liczy 170 stron.

Ciekawostki z działalności na-
szej placówki to listopadowe, cy-
kliczne spotkania prowadzone od 
wielu lat dla najmłodszych. W tym 
roku były to warsztaty plastyczne, 
które poprowadziła na zaproszenie 
Biblioteki znakomita ilustratorka 
książek dla dzieci Elżbieta Kry-
gowska-Butlewska.  

Tradycyjnie w naszych placów-
kach duży wybór nowości książ-
kowych dla wszystkich. Więcej 
na naszej stronie www.bibliote-
katp.pl.  ~I.B.

14, 18, 19, 20.12 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum 
Tarnowo Podg., Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kul-
tury Tarnowo Podg., Gimnazjum Baranowo, Szkoła Podstawowa 
Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko 

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół 
pt: „Skrzypce duże i małe” 

15.12 godz. 17 Dom Kultury w Przeźmierowie Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” - koncert pt: „Wigilia śpiewem okraszona” 

17.12 godz. 9, 12.30, Przedszkola w Przeźmierowie, Lusówku Bajki teatru „Frajda”  Przedstawienie pt: „Miś polarny” 

19.12, godz 19 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Występ Mażoretek oraz uczniów Anny i Agaty Paluszkiewicz 

21.12 godz. 18 Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza: „Faceci od kuchni” 

28.12 godz. 18 Dom Kultury w Przeźmierowie Sołtys i Rada Sołecka zapraszają: Recital Bohdana Łazuki pt: „Za kulisami kabaretu” 

29.12 godz. 17 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Sołtys i Rada Sołecka zapraszają: Koncert świąteczny - „Przeboje naszych dziadków” 

styczeń   „Śpiewamy kolędy” - wspólne śpiewanie kolęd mieszkańców z udziałem Chóru im. F. Nowowiejskiego

4.01 godz. 18 Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza  (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)

6.01 godz. 18  Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym Koncert Noworoczny z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej i uczniów szkoły baletowej 

7.01, godz. 9, 11 Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne Wędrujemy z „Pastorałką” Teatru „Krokodyl”

9.01, Galeria w Rotundzie  Tarnowo Podgórne Wystawa fotografii

9.01 godz. 10, Dom Kultury w Przeźmierowie
10.01 godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Przedstawienie dla dzieci szkolnych Teatru Wierzbak Plus - Artur Szych
pt: „Legenda o założeniu Poznania”

11.01 godz. 18  Dom Kultury w Przeźmierowie Wieczór autorski z udziałem poety - Tomasza Jakubiaka

11, 29, 30, 31.01 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum 
Tarnowo Podg., Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kul-
tury Tarnowo Podg., Gimnazjum Baranowo, Szkoła Podstawowa 
Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Karnawałowe rytmy”

13.01 godz. 15
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie m. in.:
Teatr Frajda dla najmłodszych, licytacje, Erijef Massiv, Muchy

14 - 25.01  Domy Kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym Stacjonarne ferie dla dzieci z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
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Ferie zimowe w tym roku 
szkolnym rozpoczną się już 
14 stycznia. Warto więc już 

dziś pomyśleć o atrakcjach dla 
najmłodszych. Tradycyjnie GOK 
„SEZAM” ma dla nich własne 
propozycje. Zapisy przyjmujemy 
w domach kultury w Przeźmiero-
wie i Tarnowie Podgórnym.

W tygodniowych stacjonarnych 
feriach będzie mogło wziąć udział 
prawie 200 dzieci podzielonych 
na 4 grupy. W programie poka-
zy filmowe, spotkanie z wilkami, 
kąpiele w basenie, robienie lau-
rek i spotkanie z iluzją i czarami. 
Koszt udziału – 40 zł od osoby, 
płatne przy zapisach.

~Jarek Krawczyk
Fot. M.Lewoczko

Zbliżają się ferie

Tradycyjne pączki, ale też kaszanka, jakiej nie 
znajdziemy w markecie. Te i wiele innych po-
traw będzie tematem spotkania „Karnawało-

wa kuchnia w PRL-u”.  17 stycznia, podczas pierw-
szego w nowym roku spotkanie z cyklu „Kuchnie 
Świata” posłuchamy wykładu Wojciecha Lisowskie-
go. W programie także tradycyjna degustacja. 

Zaproszenia w cenie 10 zł można kupować od 17 
grudnia w Domu Kultury w Przeźmierowie i sie-
dzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym.
 ~ JK

Ja się boję sama spać”, „Gdy-
bym był bogaty”, „Tan-
go Milonga”,  – te i wie-

le innych popularnych melodii 
usłyszymy w Domu Kultury w 
Tarnowie Podgórnym podczas 
koncertu „Przeboje naszych 
dziadków”.

Imprezę poprowadzi Piotr Na-
leżyty (bas), który będzie śpie-
wał wraz z Marią Załanowską 

(sopran). Towarzyszyć im będą 
Jacek Szwaj (fortepian) i  Jan 
Adamczewski (saksofon). Na 
darmowy koncert, który odbę-
dzie się 29 grudnia o godz. 17 
zapraszają Sołtys i Rada Sołec-
ka Tarnowa Podgórnego oraz 
GOK „SEZAM”.

~ Jarek Krawczyk

„Tango Milonga?” 
Proszę bardzo!

Dom Kultury w Przeźmierowie
I TYDZIEŃ 
14.01 Oglądamy filmy w „Zielonym Oku”
15.01 Poznajemy obyczaje wilków
16.01 Robimy laurki, szykujemy przyjęcie
17.01 Bawimy się na basenie
18.01 Podglądamy iluzję i czary
II TYDZIEŃ 
21.01 Oglądamy filmy w „Zielonym Oku”
22.01 Poznajemy obyczaje wilków
23.01 Robimy laurki, szykujemy przyjęcie
24.01 Bawimy się na basenie
25.01 Podglądamy iluzję i czary

Dom Kultury w Tanowie Podgórnym
I TYDZIEŃ 
14.01 Oglądamy filmy w „Zielonym Oku”
15.01 Robimy laurki, szykujemy przyjęcie
16.01 Poznajemy obyczaje wilków
17.01 Podglądamy iluzję i czary
18.01 Bawimy się na basenie
II TYDZIEŃ 
21.01 Oglądamy filmy w „Zielonym Oku”
22.01 Poznajemy obyczaje wilków
23.01 Robimy laurki, szykujemy przyjęcie
24.01 Podglądamy iluzję i czary
25.01 Bawimy się na basenie

Karnawałowe 
smaki PRL

PR
O

G
R

A
M



 grudzień 2012 \ sąsiadka~czytaj \      25

 gok

Koncert Noworoczny 
w Wiedniu to ogrom-
ne wydarzenie dla miło-

śników muzyki Straussów.  Tra-
dycja sięga 1939 roku i po dziś 
dzień przyciąga rzesze meloma-

nów spragnionych spotkań z ich 
dziełami, ale także utworami  in-
nych słynnych austriackich kom-

28 grudnia w przeźmie-
rowskim Domu Kul-
tury wystąpi Bohdan 

Łazuka, od lat znany z estrady, 
teatru i filmu.  Przedstawienie za-
tytułowane „Za kulisami kabare-
tu” wypełnione będzie humorem 
i największymi jego przebojami. 

To artysta o bogatym dorobku 
artystycznym i ciekawym życio-
rysie. Pochodzi z Lublina, tam 
ukończył średnią szkołę muzycz-
ną, grał na oboju. Jest absolwen-
tem Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie, uczniem 
profesora Ludwika Sempoliń-
skiego. Występował w kabarecie 
„Szpak”, „Kabarecie Starszych 
Panów”, audycji radiowej „Pod-
wieczorek przy mikrofonie”, na 
scenach warszawskich teatrów: 
Syrena, Współczesny, Komedia, 
Rozmaitości i Kwadrat. Karierę 
filmową zapoczątkował w filmie 
Stanisława Możdżeńskiego „Zu-
zanna i chłopcy”(1961). Zdobył 

Rozbawi nas Bohdan Łazuka

nagrody na Krajowym Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu za wy-
konanie piosenki „Dzisiaj, jutro, 
zawsze” i „To było tak” (1963). 

Jest świetnym aktorem, zwłasz-
cza komediowym, zazwyczaj nie 
grał głównych ról. Występował 
w wielu filmach znanych reżyse-

rów (Stanisław Bareja, Tadeusz 
Chmielewski, Jerzy Gruza, Janusz 
Zaorski). Do historii przeszły jego 
role w  „Przerwanym lot”(1964), 
„Małżeństwie z rozsądku” (1966), 
„Przygodzie z piosenką”(1968), 
„Nie lubię poniedziałku” (1971), 
Piłkarskim pokerze” (1988),  
„Chłopaki nie płaczą”(1999) i kil-
ku serialach. 

Nazywa się go aktorem wędru-
jącym, gdyż dużo jeździ z koncer-
tami po Polsce i świecie.

Za swoje dokonania artystycz-
ne otrzymał: Srebrny Krzyż Za-
sługi (1977), Odznakę Honoro-
wą „Zasłużony Działacz Kultury” 
(1979), Medal 40-lecia Polski 
Ludowej (1985), Złotą Oznaką 
Honorową Towarzystwa Polonia 
(1987), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2001).

Organizatorem koncertu jest 
Sołtys i Rada Sołecka Przeźmie-
rowa, współorganizatorem – 
GOK „SEZAM”.

~ Patrycja Świegiel

pozytorów. Odbywają się co roku, 
na przełomie grudnia i stycznia, 
gromadząc na widowni (a współ-
cześnie także przed telewizorami) 
rzesze słuchaczy.

Ale nie tylko Wiedeń może po-
szczycić się tak wspaniałym wy-
darzeniem. Tydzień do Koncer-
cie Noworocznym filharmoników 
wiedeńskich, w Tarnowie Pod-
górnym odbędzie się nasz trady-
cyjny Koncert Noworoczny, który 
rokrocznie przyciąga miłośników 
muzyki nie tylko z Gminy Tarno-
wo Podgórne.  

Powraca tradycja, zgodnie 
z którą wykonawcą koncertu bę-
dzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne. Ze-
spół poprowadzi jej szef, Paweł 
Joks, który opracował program 
całego koncertu. Od pewnego 
czasu trwają intensywne przygo-
towania młodych muzyków wraz 

z ich instruktorami i dyrygentem, 
by wystąpić w styczniu przed  
wysmakowaną poprzednimi kon-
certami publicznością.

Z myślą o miłośnikach sztu-
ki wokalnej zaprezentują oni 
utwory operetkowe,  zagrają kil-
ka znanych walców, a mając na 
względzie młodszych słuchaczy 
wykonają coś specjalnie dla nich. 
Posłuchamy śpiewaków – soli-
stów, zatańczą dla nas uczniowie 
szkoły baletowej, nie zabraknie 
naszych mażoretek przygotowa-
nych przez Gabrielę Drewniak. 
Nie wszystko zdradzę, jest to je-
dynie zachęta, by zarezerwować 
sobie czas 6 stycznia 2013 roku 
i przybyć na koncert.

Wszystkich chętnych już dziś 
serdecznie zapraszamy!

~Joanna Woszak

Powraca tradycja,  

zgodnie z którą wykonawcą 

koncertu będzie 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Tarnowo Podgórne

fot. archiwum

Zapraszamy na Koncert Noworoczny
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo 
Podgórne i Góra, przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgór-
nym, dla części działek nr 104/4, 104/5, 104/6

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U.2012.647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXVIII/463/2012 z 
dnia 6 listopada 2012 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-
ściach Tarnowo Podgórne i Góra, przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie 
Podgórnym, dla części działek nr 104/4, 104/5, 104/6.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.24.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej w Rumianku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały 
nr XXXVIII/462/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku o przystąpieniu 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku.

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar położony w Ru-
mianku i Jankowicach po południowej stronie drogi krajowej nr 92, 
pomiędzy ulicami Poznańśką i Południową-Wiśniową. Powierzchnia 
opracowania wynosi około 88 ha.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.22.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady 
i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą eks-
presową S11

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXIX/477/2012 z dnia  
20 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: 
Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 r. wywiesił w siedzibie  
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do najmu i użyczenia:

CHYBY:
- Działki nr 159/1 i 159/2 (łącznie pow. 2,714 ha)
TARNOWO PODGÓRNE
- Działka nr 336/2 (pow. 100 m 2 )
PRZEŹMIEROWO:
- Działka nr 1369/18, (część o pow. 97 m2 )
JANKOWICE: 
- Działka nr 231, ( cześć o pow. około 2,5 ha ) 

Szczegółowe informacje o przedmiotowych działkach można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 11 tel.
(061) 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne odwołuje pierwszy przetarg ust-
ny nieograniczony działek nr 159/9 i 152/2, który miał sie odbyć 
7.01.2013 roku z powodu błędnego oznaczenia przedmiotu przetargu. 
Zamiast działki o numerze 159/2 i powierzchni 1,3694  ha do przetar-
gu przeznaczono działkę o numerze 152/2 o powierzchni 0,6837 ha.

Na działki 159/1 i 159/2 położone w Chybach ponownie zostanie 
ogłoszony przetarg na początku 2013 roku.  
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WZP.6721.21.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulicy Żyt-
niej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXVIII/460/2012 z dnia 6 listopa-
da 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie 
ulicy Żytniej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.2.2012                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budow-
nictwa mieszkaniowego w Sierosławiu – dla działki nr 62/72

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 oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów budownictwa mieszkaniowego w Sierosławiu – dla działki nr 
62/72 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
28.12.2012 r. do 18.01.2013 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 14.01.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
04.02.2013 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, 
Wysogotowskiej i drogi krajowej Nr 92 – dla terenu dz. nr 201/1, 
202, 205 przy ulicy Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U.2012.647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXVIII/467/2012 z 
dnia 6 listopada 2012 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmiero-
wo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej Nr 92 – dla 
terenu dz. nr 201/1, 202, 205 przy ulicy Ogrodowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.19.2011                                    
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon 
ul. Działkowej – dla działek 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 środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmiana-
mi)  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, re-
jon ulicy Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – 
część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
31.12.2012 r. do 21.01.2013 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 07.01.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
05.02.2013 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka
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WGN.273.127.2012
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 grudnia 2012r. zostały wy-
wieszone w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 
(tablica ogłoszeń) na okres 21 dni wykazy nieruchomości Gminy Tarnowo 
Podgórne przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego; Rumianek  w rej. ul. Szkolnej, działka nr 175, o pow. 1008 m2  – 
cena 179.900,00 zł, Lusowo ul. Sikorki, działka nr 626 o pow. 1036 m2 – cena 
238.100,00 zł. Ponadto wykazy zostały umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: bip.tarnowo-podgorne.pl/.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – zachodnia 
strona ulicy Szamotulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – za-
chodnia strona ulicy Szamotulskiej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 31.12.2012 r. do 22.01.2013 r., w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 03.01.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
06.02.2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.23.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo 
Podgórne i Góra – dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha 
Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: 
Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy

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 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXIX/475/2012 z dnia  
20 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra – dla terenów w sąsiedz-
twie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego 
oraz przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

SP  Przeźmierowo

Laudate Dominum!

Za nami I Ogólnopolski Konkurs Piosenki 
dla scholi, chórków i solistów, którego 
organizatorem był Eucharystyczny Ruch 

Młodych, Impreza połączona z festynem rodzinnym 
miała miejsce w kościele pw. Nawiedzenia NMP 
w Poznaniu na os. Bohaterów II Wojny Światowej. 
Uświetnił ją swoją obecnością ks. bp Grzegorz Bal-
cerek. 

Wszystkie zespoły i soliści, którzy przybyli z róż-
nych stron naszego kraju, musieli zaśpiewać trzy pio-
senki - religijną, patriotyczną oraz swoją ulubioną.

Naszą szkołę reprezentowała schola „ANTOŚKI” 
pod kierunkiem Krystyny Jarysz i Hanny Mueller.  
22 uczennice z klas I- VI przepięknie wykonały utwo-
ry: „Legiony”, „Miłość jest największa” i „Uwielbiam 

Imię Twoje Panie”. Dziewczęta 
wywalczyły I miejsce wśród śpie-
wających zespołów i scholi.

Dodatkową atrakcją podczas 
trwania imprezy były występy ze-

społu CONFESSIO. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów!

~ Hanna Rydlewska - Mueller

Praca w siłowni
Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje osoby do 
prowadzenia siłowni. Miejsce pracy - OSiR w Tar-
nowie Podgórnym, ul. Nowa 15. Praca na umowę 
zlecenie, pon. – pt., w godz. 17.00 - 22.00 oraz w 
soboty od 12.00 do 18.00. Wymagane uprawnienia 
do prowadzenia zajęć na siłowni. Miejsce składa-
nia ofert: OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 
15, w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 w sekre-
tariacie lub mailem info@osir.pl do 20.12.2012 r. 
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Wszystko zaczęło się 
od niecodziennego 
polowania w 1902 

roku. Brał w nim udział prezy-
dent Stanów Zjednoczonych, 
Teodor Roosvelt. Po kilku godzi-
nach nieudanych łowów, omył-
kowo postrzelony został młody 
niedźwiadek. Widząc przerażo-
ne zwierzę, prezydent kazał na-
tychmiast je uwolnić. Jeden ze 
świadków zdarzenia, uwiecznił 
je na rysunku, opublikowanym 
później w waszyngtońskiej gaze-
cie. Tę z kolei czytał producent 
zabawek i postanowił stworzyć 
pluszową maskotkę, nazywając ją 
od zdrobnienia imienia prezyden-
ta Roosvelta - Teddy Bear, czyli 
„Niedźwiadek Teddy”. Od tamtej 
pory, pod tą angielską nazwą, kry-
ją się wszystkie pluszowe misie. 

Po 110 latach od wspomnia-
nej historii, nie można wyobrazić 
już sobie życia bez pluszowego 
misia. Nie ulega wątpliwości, że 
dla każdego dziecka jest to jed-
na z pierwszych i zajmujących 
czołowe miejsce w rankingu po-
pularności zabawek. Misie stają 
się nieodłącznym pupilem malu-
chów, towarzyszem w zasypia-

SP  Tarnowo Podgórne

Historia pluszowego misia

niu, podczas spacerów, w podróży 
i jak się okazuje – także w szkole.

23 listopada tego roku, ucznio-
wie klas 0 – VI Szkoły Podsta-
wowej w Tarnowie Podgórnym, 
przynieśli swoje ulubione misie, 
które następnie wystawione zosta-
ły w bibliotece. W wystawie wzię-
ły udział aż 92 maskotki. Znalazły 
swoje miejsca na półkach z książ-
kami, promując niekiedy swoich 
„własnych” bohaterów. Wśród 
najbardziej rozpoznawalnych 
znalazł się Kubuś Puchatek i Miś 
Paddington. Dodatnimi punktami 

z zachowania zostali wynagro-
dzeni nie tyle właściciele najład-
niejszych maskotek, co tych naj-
lepiej opisanych. Aż 126 uczniów 
klas 0-III brało dodatkowo udział 
w konkursie plastycznym „Por-
tret Pluszowego Misia”. Prace 
oceniano podług pomysłowości, 
samodzielności wykonania oraz 
walorów artystycznych. Dzieci 
wykazały się wielkim zaangażo-
waniem! Ich prace można było 
podziwiać na szkolnej wystawie.

Justyna Piwecka

SP  Przeźmierowo

Ślub ze szkołą

Do tej uroczystości ucznio-
wie klas pierwszych 
przygotowywali się od 

dawna. Pod bacznym okiem wy-
chowawców dzieci dzielnie ćwi-
czyły układy taneczne czy śpiew 
piosenek. 

W końcu nadszedł upragniony 
dzień. 9 listopada, w rytmie po-
loneza, pierwszoklasiści dumnie 
wkroczyli do odświętnie przystro-
jonej sali gimnastycznej. 

W pełnej patosu atmosferze 
dzieci złożyły uroczystą przysię-
gę. Ślubowały być dobrymi Po-
lakami, sumiennymi uczniami,  
wzorowymi kolegami. Obieca-
ły godnie reprezentować swoją 
szkołę, dbać o jej dobre imię, sza-
nować innych. 

Następnie dzieci prezento-
wały swoje rozmaite talenty. 
Każdy występ nagradzany był 
gromkimi oklaskami. Pierwszo-
klasiści z pewnością zasłuży-

li na to, by przyjąć ich w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
A. Fiedlera w Przeźmierowie. 

Dyrektor Renata Duszczyk, do-
tykając symbolicznym ołówkiem 
ramienia dzieci i wypowiadając 
stosowną formułę, dokonała aktu 
pasowania. Od tej pory czas poże-
gnać zabawki z przedszkola. Na-
szych milusińskich czeka w szko-
le „rzecz nowa: obowiązek i coraz 
mniej zabawek, i coraz więcej 
książek. I choć może trudniejsze 
będą następne nasze lata, otworzy 
się przed nami wielka, ciekawa 
księga świata”.

Starsi uczniowie życzyli swoim 
młodszym kolegom wspaniałych 
ocen, sukcesów, przyjaźni, wielu 
przyjemnych chwil. Oczywiście 
przyłączamy się do tych życzeń.

~ Aleksandra Filipek
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SP  Lusowo

Szkoła pachnąca rogalami

Uczniowie ze Szkoły  Pod-
stawowej w Lusowie  z kół 
„Jestem Wielkopolani-

nem” i „Podróżnicy w czasie” spo-
tkali się w  listopadowe popołudnie, 
aby uczcić św. Marcina. Jednym ze 
zwyczajów tego dnia jest pieczenie 
„rogali świętomarcińskich”. 

Z tym właśnie zadaniem posta-
nowiliśmy zmierzyć się po raz dru-
gi. Najpierw należało przygotować 
ciasto, potem je rozwałkować i na-
łożyć odpowiednią ilość nadzie-

nia. Okazało się, że to nie jest takie 
trudne. Największym wyzwaniem 
było jednak zwinięcie miękkiego 
ciasta w podkówkę (tutaj przydały 
się sprawne ręce). Potem już tylko 
wsunęliśmy blaszki  do pieca i… 
czekaliśmy. Po wystygnięciu roga-
le ozdobiliśmy  lukrem i…  goto-
we!

Na degustację samodziel-
nie przygotowanych ciast za-
prosiliśmy Panią Dyrektor  
i Rodziców.  Pieczenie „roga-
li świętomarcińskich” to jedna 
z wielu tradycji naszej szkoły. 

Młodzi cukiernicy  
z opiekunami

W październiku dyrektor Aleksandra Kolen-
do poinformowała społeczność szkolną - 
zaczynamy budowę nowego placu zabaw! 

Wokół wyznaczonego placu szybko powstał płot ogra-
niczający dostęp do miejsca robót. Najmłodsi z dużym 
zainteresowaniem przyglądali się postępującym pra-
com i z niecierpliwością oczekiwali na inaugurację. 

14 listopada w obecności wychowanków oddzia-
łów przedszkolnych, uczniów klas I-III oraz przed-
stawicieli klas IV-VI, Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard, Sołtys Lusowa Marian Walczak, 
Przedstawicielka Rady Rodziców Elżbieta Gwaz-
dacz-Magiera, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lu-
sowie Aleksandra Kolendo przy dźwiękach werbla 
dokonali uroczystego otwarcia placu zabaw. 

Szczęśliwe dzieci wypuściły w niebo pęki ko-
lorowych balonów i ochoczo zabrały się do testo-
wania zamontowanych urządzeń. Z ich twarzy nie 
znikał uśmiech, wokół rozbrzmiewały radosne 
okrzyki i nawoływania do wspólnej zabawy. Plac 
zabaw zjednoczył młodszych i starszych użytkow-
ników, którzy od pierwszych chwil poczuli się jego 
prawdziwymi gospodarzami. To radosne miejsce 
powstało dzięki rządowemu programowi „Radosna 
Szkoła”, któremu zawdzięczamy także znajdujące 
się w naszej szkole kąciki zabaw, strefy wyciszenia 
oraz „Bawialnię”.

 Dziękujemy! 
~ uczniowie Szkoły  

w Lusowie

SP  Lusowo

Radosne otwarcie  
placu zabaw  
przy szkole

SP  Lusowo

Religijne strofy  
– nasz uczeń wyróżniony!

Aż 300 uczestników żywego słowa brało udział w I etapie Wo-
jewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej, który odbył się 
w Gimnazjum nr 2 w Luboniu.

Do finału spośród 6 uczestników zakwalifikowali się: Wojciech Mróz, 
Amelia Zielińska, Monika Sztukiewicz i Kajetan Stachowiak. W finale 
konkursu, który odbył się 17 listopada wyróżnienie zdobył Kajetan Sta-
chowiak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 ~ Marlena Maciąg
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25 listopada obchodzimy Światowy Dzień  Pluszowego Misia. 
Z okazji tego miłego święta do szkolnej biblioteki zostały 
zaproszone dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I. 

Na to spotkanie dzieci przyszły wraz ze swymi pluszowymi przyjaciół-
mi. Na początku  przedstawiły swoje pluszaki, następnie obejrzały pre-
zentację multimedialną, z której dowiedziały się, skąd w ogóle wzięły 
się pluszowe misie. Potem w grupach robiły różne zadania związane z 
poznanymi niedźwiadkami. Brały udział w konkursach: rysowanie mi-
sia z zawiązanymi oczami, zjadanie z talerzyka dżemu – bez pomaga-
nia sobie ręką lub łyżeczką, zbieranie wykałaczek rękawicą kuchenną 
oraz szukanie papierowych  misiaków, które schowały się na półkach z 
książkami. Po tych niełatwych zadaniach nastąpiła chwila odpoczynku 
i przyjemności – dzieci robiły  słodkie kanapki  z różnych  rodzajów 
dżemów: śliwkowego, wiśniowego, morelowego i jabłkowego. Po tej 
uczcie został rozstrzygnięty konkurs na największego i najmniejszego 
pluszowego misia. Zwycięzcy otrzymali dyplom i drobny upominek. 
Na koniec wizyty  w bibliotece dzieci rysowały misie, a prace przez nie 
wykonane można oglądać na szkolnym korytarzu.

~ Izabela Bryszak

SP Ceradz Kościelny

Światowy dzień 
pluszowego misia

Jest taki czas, w którym intensywniej myśli się 
o innych. Zimowa sceneria oraz nadchodzące 
święta wzruszają nasze serca i motywują  do po-

magania potrzebującym. Wystawiamy karmniki, do-
karmiamy zwierzęta,  zanosimy dary dla biednych, 
uczestniczymy w akcjach charytatywnych. 

W Ceradzu Kościelnym dzieci również otworzyły 
swoje serduszka i zabrały się do pracy. W listopadzie 
odbyła się w szkole zbiórka dla bezdomnych zwie-
rząt ze schroniska. Uczniowie najpierw  zgromadzi-
li koce, ręczniki, karmę, a następnie zawieźli je do 
Poznania. Dla drugoklasistów było to pierwsze spo-
tkanie z samotnymi, opuszczonymi i stęsknionymi 
psami oraz kotami, a także ich opiekunami – wolon-
tariuszami. Choć wiele radości sprawiały uczniom 
przygotowania do tej wizyty, to jednak wyjeżdżali ze 
schroniska z poważnymi minami. Widok tylu zwie-
rząt szukających właściciela zasmuciłby każdego.

Dlatego przekazujemy wszystkim czytelnikom ha-
sło schroniska z ul. Bukowskiej w Poznaniu: „PIES 
ZE SCHRONISKA KOCHA MOCNIEJ”. Może, 
gdy będziecie szukać prezentu dla swojego dziec-
ka, warto zrobić prezent dla samotnego zwierzaka. 
Dać mu dom, a przy okazji nauczyć swoją pociechę 
opieki, odpowiedzialności za kogoś oraz miłości do 
zwierząt. Temu komu jednak warunki domowe nie 
pozwalają na przygarnięcie psa radzimy, aby wsparł 
zwierzęta inaczej. Zachęcamy do przyłączenia siędo 
akcji KARMIMY PSIAKI. Drogą internetową na-
leży oddać głos na wybranego psa z poznańskiego 
schroniska, którego chce się nakarmić. Każde 3 gło-
sy to jeden posiłek. Wszystko to w zamian za otrzy-
mywanie informacji reklamowych. Niewiele praw-
da! 

Jak można pomóc i nakarmić psa (oddać głos)? 
Wystarczy: 

-  wejść na stronę internetową www.schronisko.
com

-  kliknąć banner zamieszczony na stronie lub link 
www.karmimypsiaki.pl

- wybrać psa, któremu chce się pomóc,
- zostawić swój adres e-mail,
-  przekazać informację o akcji dalej, aby inni do-

łączyli do niej.
Liczymy na to, że otworzycie swoje serca i wraz z 

nami przyłączycie się do akcji. Na posiłek czekają: 
Cezar, Wojtuś, Łatek, Bielinka, Śnieżek, Dizel, Szy-
mon, Goja, Spajki, Czapi... – podopieczni Schroni-
ska dla Zwierząt z Poznania.

Uczniowie klasy II  
z wychowawczynią Alicją Winiarską

SP Ceradz Kościelny

Twój głos jest dla 
nas cenny !!!

SP  Lusówko

Kapeluszowy zawrót głowy  
w sprawie odcieni złotej jesieni
W listopadzie   
w polu  w sadzie  
cicho szaro, mgliście…

Tak mówią słowa piosen-
ki i właśnie taką aurę mamy za 
oknem.  A u nas w szkole barwy 
„złotej jesieni”. To za sprawą kon-
kursu na jesienny kapelusz. 23 li-
stopada paradowaliśmy po szko-
le w imponujących kapeluszach, 
które mieniły się ciepłymi barwa-

mi żółci czerwieni, zieleni, brązu  
i złota. Rodzice byli zachwyceni 
zorganizowaną wystawą konkur-
sowych kapeluszy. Komisja miała 
poważny problem komu przyznać 
nagrody, gdyż wszystkie prace 
były wykonane bardzo pomysło-
wo z dużą dozą fantazji. Na pew-
no powtórzymy ten konkurs na 
wiosnę.

Organizator konkursu  
Jolanta Klementowska
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W dniach 15-19.10.2012 
r. w Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów 

w Baranowie odbyła się rewizyta 
uczniów z Albertus Magnus Re-
alschule w Hildesheim (Niemcy). 
Wzięliśmy udział w zajęciach 
sportowo–rekreacyjnych oraz 
w warsztatach z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy. Pokazali-
śmy też niemieckim kolegom naj-
piękniejsze miejsca w Poznaniu 
i jego okolicach, np. operę, dziel-
nicę cesarską, Plac Wolności, Sta-
ry Rynek oraz stadion miejski, 
rozwiązując przy tym w polsko-
-niemieckich parach testy do-
tyczące zwiedzanych obiektów. 
Ponadto zwiedziliśmy gród w Po-
biedziskach, aeroklub w Kobyl-
nicy oraz doskonaliliśmy umie-
jętności sportowe na kręgielni 
Vector, strzelnicy sportowej oraz 
w strzelaniu z łuku. Z okazji ju-
bileuszu wymiany odwiedziliśmy 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. 
W trakcie spotkania z I Zastępcą 
Wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat 

Gimnazjum Baranowo

Kolejna wymiana młodzieży

obejrzeliśmy prezentację promu-
jącą Wielkopolskę. Na zakończe-
nie wymiany nasi niemieccy ko-
ledzy uczestniczyli w konkursie 
znajomości polskich nazw naj-
ważniejszych miejsc w Pozna-
niu. Po nim odbyło się pożegnal-
ne spotkanie z udziałem dyrekcji 
szkoły i rodziców oraz wręcze-
nie nagród za współzawodnictwo 
sportowe. 

Dzięki spotkaniu z rówieśni-
kami z Hildesheim mogliśmy 

nawiązać nowe kontakty oraz 
sprawdzić i doskonalić naszą zna-
jomość języków obcych. Chcie-
libyśmy podziękować nauczy-
cielom organizującym wymianę, 
Radzie Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz fundacji Polsko – Niemiecka 
Współpraca Młodzieży w War-
szawie za umożliwienie nam zdo-
bywania niezapomnianych do-
świadczeń.

~ Zuzanna Bera, kl. 3b

Agnieszki Osieckiej i Je-
remiego Przybory „Listy 
na wyczerpanym papie-

rze” i „Całkiem niewiarygodna-
historia, czyli wariacje na temat 
Ożenku M. Gogola” to spektakle, 
które grupa teatralna „Przy Oka-
zji” z LO w Tarnowie Podgór-
nym obejrzała na Ogólnopolskim 
Konkursie Teatrów Młodzieżo-
wych  „Melpomena”. Sama zaś 
zaprezentowała spektakl „Śmierć 
porucznika” S. Mrożka, prze-
śmiewczy spektakl tropiący uza-
leżnienie Polaków od mitów na-
rodowych.

Jury, w skład którego zasiada-
li aktorzy poznańskich teatrów i 
pracownik naukowy UAM, uzna-
ło, że Zespół należy uhonorować 
następująco: Nagrodą za Kształt 
Artystyczny Przedstawienia, Wy-

LO Tarnowo Podgórne

Byliśmy na Melpomenie 2012

różnieniem Aktorskim dla Marii 
Boch oraz Wyróżnieniem dla In-
struktora, czyli dla Grażyny Smo-
libockiej.

Członkowie grupy teatralnej 
mieli okazję uczestniczyć w inte-
resujących warsztatach dotyczą-
cych ruchu scenicznego, poza tym 

podpatrywać rozwiązania sce-
niczne, adaptacje, grę innych ze-
społów. Sami zaś, za jedną z naj-
istotniejszych wartości tego typu 
spotkań, uznali możliwość pozna-
wania i integrowania się z młody-
mi ludźmi z całej Polski.

~ na
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SP  Lusówko

Podziękowanie za lekcję w bibliotece

Dużym zainteresowaniem cieszą się u nas lek-
cje biblioteczne. Tym razem klasa III Szko-
ły Podstawowej w Lusówku wzięła udział  

w lekcji pt. „Historia książki” w Gminnej Bibliote-
ce w Tarnowie Podgórnym. Najbardziej zaciekawił 
nas elektroniczny katalog książek. Atrakcją było tak-
że obejrzenie prawdziwego papirusu . Na pewno tam 
wrócimy . Panie bibliotekarki obiecały przygotować 
dla nas coś równie interesującego. Bardzo dziękuje-
my za ciekawe spotkanie.

Uczniowie kl.III  
wraz z wychowawcą Jolantą Klementowską

Worek medali zdobyli 
tancerze OSiR JAST 
Tarnowo Podgór-

ne podczas XIX Otwartych Mi-
strzostw Polski Freestyle w Twar-
dogórze. Prawie tysiąc tancerzy 
z pięćdziesięciu klubów rywali-
zowało w stylach Hip Hop, Disco 
Dance, Jazz Dance, Modern, Bal-
let/Point, Electric Boogie, Break 
Dance oraz Belly Dance/Oriental. 
Zawody trwały od16 do 18 listopa-
da. Impreza odbyła się w weekend 
16 – 18 listopada w hali sportowo – 
widowiskowej Gminnego Ośródka 
Sportu i Rekreacji. Celujące oce-
ny w stylu tanecznym Jazz otrzy-
mały debiutujące  Zofia Budziak, 
Pola Gryz, Zuzanna Hodura, Sarah 
Ibrahim, Krystyna Juszkiewicz, 
Julia Płóciennik, Sonia Olczyk, Li-
liana Prager, Jakub Szejwian, Ju-
lia Mróz, Weronika Roszkiewicz, 
Klaudia Szafrańska, Maria Nowa-
kowska, Wiktoria Niedośpiał, Julia 
Moes, Jadwiga Koszuta, Domini-
ka Nadobnik, Marta Wasela, Aga-
ta Wawro, Julia Nowak, Klaudia 
Majorczyk, Karolina Malinowska 
oraz Martyna Kucemba. W klasie 
E kategorii wiekowej pow. 16 lat 
złoty medal zdobyła Marta Misiak, 
a brązowy Kamila Romczyk.

W kat.12 - 15 lat trzecie miej-
sce zajęła Natalia Budziak. Dru-
giego dnia zawodów rozegra-
no konkurencje w Disco Dance 
gdzie w Rising Stars srebrny me-
dal wywalczyły Zuzanna Liczbiń-

ska (klasa C) oraz Anna Bukow-
ska (klasa C). Wysokie czwarte  
miejsce zajęła Natalia Budziak 
(klasa C) oraz Alicja Sawala (kla-
sa A). W duetach kat. 12 - 15 lat 
Rising Stars złoty medal zdobyły 
Maria Szymczak i Katarzyna Kar-
das. Na czwartym miejscu w kat. 
16 + Open rywalizację zakończy-
ły Alicja Sawala i Marta Misiak. 
Ponadto w finałach zatańczyły Ju-
lia Mróz, Zofia Budziak, Marty-
na Kucemba, Sonia Olczyk, Julia 
Płóciennik oraz Maria Szymczak.

Mini Formacja do 11 lat w skła-
dzie: Sonia Olczyk, Julia Płócien-
nik, Julia Mróz, Karolina Mali-
nowska, Jakub Szejwian, Tomasz 
Jarmużek i Bruno Maruszczak  
zajęła drugie miejsce, a pierwsze 
MF kat. 12 - 15 lat. Złoto wytań-
czyli: Katarzyna Kardas, Maria 
Szymczak, Iga Borowska, Klaudia 
Majorczyk, Agata Wawro, Natalia 
Budziak oraz Zuzanna Liczbińska. 

OMP Freestyle Twardogóra 2012

W  Hip Hop-ie kat. do 11 lat brą-
zowy medal zdobyła Weronika 
Roszkiewicz (klasa D), a dwa srebr-
ne w kat. 12 – 15 lat Natalia Budziak 
(klasa D) oraz duet Karolina Mali-
nowska i Julia Mróz w kat. 11 lat. 
Duet Alicja Sawala i Marta Misiak 
(Open 16 +) uplasował się tuż za po-
dium na czwartym miejscu. 

W finale wystąpili Iga Bo-
rowska, Natalia Budziak, Zo-
fia Budziak, Tomasz Jarmużek, 
Martyna Karwowska, Zuzan-
na Liczbińska, Jakub Szejwian i  
Maria Szymczak. Mini formacja 
HH do 11 lat, w której znaleźli się 
Weronika Roszkiewicz, Karolina 
Malinowska, Julia Mróz, Klaudia 
Szafrańska, Tomasz Jarmużek, 
Bruno Maruszczak, Jakub Szej-
wian zdobyła brązowy medal. 
Prezentacja taneczna ,,Smerfów 
Świat”, w której wzięło udział 
trzydziestu dwóch tancerzy 
z OSiR Jast zajęła drugie miejsce.

~ Ania Lis
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W kolejnej imprezie ran-
gi Mistrzostw Pol-
ski kręglarze drużyny 

OSiR Vector Tarnowo Podgór-
ne zdobyli trzy medale. Indywi-
dualne Mistrzostwa Młodzików 
i Młodziczek w kręglarstwie kla-
sycznym odbyły się 8 i 9 grud-
nia w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Wśród młodzików trzecie 
miejsce zajął Patryk Mrowiec, 
a w klasyfikacji par młodzików 
z Łukaszem Kasprzakiem drugie. 
Wśród par młodziczek wysokie 
czwarte miejsce zajęły Dominika 
Witajewska i Anita Szponar. Jako 
klub podopieczni trenera Marka 
Torki zajęli trzecie miejsce.

~ Ania Lis   Po raz kolejny w kręgielni 
Vector zagrali najlepsi krę-
glarze świata. Tym razem 

w meczu rewanżowym pomiędzy 
KS Alfa Vector Tarnowo Podgór-
ne a ZP Sport Podbrezowa. Nie-
stety rozgrywki w kręglarskiej 
Lidze Mistrzów dla naszej repre-
zentacji dobiegły końca. W meczu 
rozegranym 8 grudnia przegrali 
1:7 (3418:3588). W pierwszym 
bloku zagrali Jarek Bonk kontra 
Vilmos Zavarko oraz Tomek Ma-
słowski kontra Milan Tomka. Za-
varko nie zagrał koncertowo. Jak 
sam przyznał, był to jego najsłab-
szy mecz od ponad roku. Z trudem 
pokonał zawodnika Alfy Vec-
tor  3:1 (607:588). W pojedynku 
Masłowski – Tomka wygrał ten 

drugi. Reprezentant Podbrezowej 
wygrał 4:0 (599:538). W drugim 
bloku najskuteczniejszy ostat-
nio Leszek Torka pokonał Erika 
Kunę oraz zmieniającego go By-
strika Vadovica 2:2 (591:565), a 
Arkadiusz Stachecki przegrał na 
równoległych torach z Tomasem 
Pasiakiem 1:3 (594:610). W ostat-
niej odsłonie fenomenalnie zagrał 
Ivan Cech, który pokonał Macieja 
Krzyżostaniaka 4:0 (644:553). Na 
sąsiednich torach Piotr Kaczma-
rek przegrał minimalnie z duetem 
Radoslav Foltin i zmieniającym 
go Ondrejem Kyselica po remisie 
2:2 (554:563). Więcej informacji, 
w tym protokół i zdjęcia można 
znaleźć na stronie www.ligavec-
tor.pl ~ Ania Lis

Wykulali trzy  
medale

Champions League  
w Vectorze

Już po raz piąty odbyły się Mi-
strzostwa Polski JKA Kade-
tów, Juniorów, Seniorów oraz 

Puchar Polski JKA Dzieci w kara-
te. Zawody rozegrano 18 listopa-
da 2012 r. w hali sportowej OSiR 
w Przeźmierowie. W zmaganiach 
wzięło udział stu pięćdziesięciu 
zawodników z dziewiętnastu klu-
bów karate z całej Polski. Celem 
mistrzostw było wyłonienie ka-
dry JKA Polska na Mistrzostwa 
Europy Juniorów i Seniorów JKA 
2013 oraz na Mistrzostwa Euro-
py Dzieci, Kadetów i Juniorów 

Karate w Przeźmierowie
JKA 2013. Nasi karatecy po raz 
kolejny pokazali klasę. Trzyna-
ście medali wywalczyli reprezen-
tanci KK Samuraj Tarnowo Pod-
górne. W rywalizacji pucharowej 
JKA dzieci w kata indywidual-
nym dziewcząt kat. 9 – 11 lat sre-
bro zdobyła Katarzyna Kasprzak. 
W kat. 13 – 15 lat brązowy me-
dal zdobyła Adriana Skuliniec, 
a złoty Kamila Bracikowska. Za-
wodniczka zdobyła również złoty 
medal w kat. 14 – 15 lat. Pozo-
stałe medale zdobyto w MP JKA. 
W kata indywidualnym kobiet 16 

– 20 lat pierwsze miejsce zajęła 
Justyna Gralak, drugie Klaudia 
Książkiewicz, a wśród mężczyzn 
zwyciężył Maciej Kosmacz. Po-
nadto w kata drużynowym męż-
czyzn + 21 KK Samuraj zajął 
pierwsze miejsce. W kumie indy-
widualnym mężczyzn 16 – 17 lat 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce 
zajęli kolejno Maciej Kosmacz, 
Adam Ratajczyk i Aleksander 
Kunicki. W kat. 18 – 20 lat złoty 
medal zdobył Konrad Tomczak, 
a srebrny Damian Ratajczyk.  

 ~ Ania Lis 
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Sezon 2012 był ostatnim, w którym kolarze re-
prezentowali barwy Gminnego Klubu Sporto-
wego Tarnovia Tarnowo Podgórne. W następ-

nym występować będą w nowo powstałym Klubie 
Kolarskim Tarnovia Tarnowo Podgórne. Sezon był 
udany. Sekcja w dyscyplinie kolarstwo zajęła siódme 
miejsce w kraju i trzecie w województwie wielko-
polskim. Ponadto zdobyła 160 pkt. za współzawod-
nictwo dzieci i młodzieży, które dały 170. miejsce 
w gronie 3318. najlepszych klubów w Polsce. W wy-
ścigach kategorii do 23 lat Klub reprezentowali: 
Dominika Borkowska, Maciej Moczyński, Adam 
Kordus, Kacper Kistowski, Andrzej Marciniak oraz 
Konrad Błaszczyk. W kategorii junior startowa-
li: Wojciech Sykała, Jakub Hercog, Dawid Brygier, 
Gracjan Szeląg, Marcin Karbowy, Wojciech Wilgus, 
Szymon Zygarłowski i Filip Andrzejak. Wśród kate-
gorii juniorka młodsza i junior młodszy znaleźli się: 
Jagoda Garczarek, Sylwia Zellner oraz Mikołaj Ku-
kacki, a młodziczek i młodzików: Zuzanna Garcza-
rek, Zuzanna Kasprzyk, Julia Andrzejewska, Kry-
stian Ruta, Hubert Zellner i Kamil Kowalczyk. 

W imprezach rangi Mistrzostw Polski zdobyli-
śmy osiem medali: jeden złoty, trzy srebrne i czte-

Ostatnie podsumowanie sezonu

Biegiem i marszem uczcili 94. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 11 listo-
pada w Baranowie odbył się 9. Bieg i Marsz 

Nordic Walking z okazji Narodowego Dnia Niepod-
ległości. Wzięły w nim udział dziewięćdziesiąt dwie 
osoby. Trasa biegła wzdłuż Jeziora Kierskiego. W bie-
gu długim na dystansie 8 km wystartowało czterdzieści 
osób, w biegu krótkim na 4 km jedenaście, a w marszu 
Nordic Walking czterdzieści jeden. W biegach i mar-
szu, w kategorii kobiet i mężczyzn nagrodzono trzy 
pierwsze miejsca. W biegu mężczyzn na dystansie 8 

Biegiem i marszem

Sezon wędkarski zamknięty. 21 października ro-
zegrano ostatnie zawody wędkarskie zaliczane 
do klasyfikacji Grand Prix Koła Tarnowa Pod-

górnego 2012 r. 25 finalistów stanęło do ostatecznej 
walki. Zawody rozegrano na Jeziorze Lusowskim. 
Oto wyniki:

Grand Prix w kategorii seniorów
I miejsce Piotr Lima
II miejsce Marek Sikorski
III miejsce Marek Pazgrat
Grand Prix w kategorii juniorów
I miejsce Łukasz Kasprzak
II miejsce Sławomir Sitkowiak
III miejsce Tymoteusz Fechner
Zwycięzcom gratulujemy!

Zarząd Koła przypomina o zda-
waniu rejestru połowu ryb na Jez. 
Lusowskim i stawach w Barano-
wie. Można to uczynić w siedzi-
bie Koła lub w Urzędzie Gmi-
ny (pok.8) do 15 stycznia. Nowe 
stawki opłat na wody PZW oraz 
składki członkowskie są następu-
jące: seniorzy: członkowska 66 zł, 
wpisowe 25 zł, opłata egzamina-
cyjna 30 zł, młodzież ucząca się 
do lat 19 – zwolniona z opłaty eg-
zaminacyjnej, uprawnieni do ulg 
50%.

Opłaty za wędkowanie na wo-
dach PZW są następujące: senio-

rzy: kontynuacja 115 zł, nowi 135 
zł, ulgowa 65 zł, młodzież do lat 
16 – 20 zł. Członkowie PZW któ-
rzy ukończyli 75 lat – bezpłatnie. 
Opłata za zawody 10 zł, opłata 
roczna dla niezrzeszonych 420 zł.

Informujemy, że sekretariat koła 
od 1 stycznia będzie czynny w każ-
dy wtorek w godz. 18.00-20.00. 
Egzaminy na kartę wędkarską moż-
na zdawać w czasie urzędowania 
sekretariatu. Informacje pod nr tel. 
517 586 261 (u Prezesa Koła).

~Marek Perz  
– Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie

ry brązowe, jeden srebrny w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików i Młodziczek oraz 
trzy w Mistrzostwach Polski LZS 
(dwa złote i srebrny). Drużynowo 
podopieczni trenera Piotra Broń-
skiego zdobyli tytuł Mistrza Pol-
ski Ludowych Zespołów Spor-
towych na szosie w kat. junior. 

Sekcję wspierali: Gmina Tarnowo 
Podgórne, OSiR Tarnowo Pod-
górne, LZS, WSS, WZKol, Alter 
SA, Fiat Auto Centrum SA, Sesa-
mi Sport Product Plus Kozanecki 
– Begier – Słabolepszy Sp.j., PZU 
SA, Postal Steel Group, Schattde-
cor oraz Garchem.  

~ Ania Lis

km pierwsze miejsce zajął Woj-
ciech Knieć, drugie Adam Wrze-
cian, a trzecie Marek Pietrowicz. 
W biegu kobiet miejsca na pudle 
zajęły kolejno: Jolanta Witczak, 
Katarzyna Napierała oraz Karolina 
Porwich. W biegu na 4 km wśród 
mężczyzn zwyciężył Piotr Rostek. 
Drugi był Wojciech Stachowiak, 
a trzeci Kamil Lichota. Wśród pań 
najszybciej do mety dotarła Klau-
dia Rzepczyńska. Druga była Joan-
na Dzieciątowska, a trzecia Agata 
Wieczorek. W marszu Nordic Wal-

king mężczyzn pierwsze miejsce 
zajął Mieczysław Andrzejewski, 
drugie Jakub Jakub Rostek, a trze-
cie Kszysztof Rostek. Najszybszą 
„panią z kijkami” została Jadwiga 
Jendraszyk. Druga linię mety prze-
kroczyła Dorota Rostek, a trzecia 
Bogusława Andrzejewska. Organi-
zatorami imprezy był OSiR Tarno-
wo Podgórne i UKS Sprint Prze-
źmierowo, a honorowy patronat 
objęło Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Baranowie.

~ Ania Lis
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Tarnowo Biega Poziom Wy-
żej – to nie hasło promocyj-
ne, a grupa osób zrzeszają-

ca pasjonatów biegania z Piotrem 
Modzelewskim na czele. Powsta-
ła za namową kilku uczestników 
I Półmaratonu Bieg Lwa 2012. 
Bieganie jest dla nich sposobem 
na bycie zdrowym i wytrzyma-
łym, dobrą zabawą oraz rywaliza-
cją umacniającą koleżeńskie wię-
zi. Jest ich ośmioro. Trenują raz 
w tygodniu. Spotykają się w po-
niedziałki o godz. 17.00 w róż-

nych miejscach Gminy Tarno-
wo Podgórne lub na okolicznych 
ścieżkach biegowych. Zajęcia są 
zróżnicowane i zawsze dostoso-
wane do potrzeb i umiejętności 
uczestników. Co jakiś czas w tre-
ningach uczestniczą znane osoby 
związane ze sportem np. Bogumił 
Głuszkowski, utytułowany triath-
lonista i uczestnik finału Ironman 
Triathlon. Informacje i kontakt na 
facebookowym profilu. Polub ich 
i dołącz. 

~ Ania Lis

Bieganie na poziomie

Po dziecięciu kolejkach trzecioligowa drużyna ko-
szykarzy GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne ma 
na koncie osiem zwycięstw i jedną przegraną. 

W kolejności od drugiej podopieczni trenera Marka Ło-
dygi pokonali: KS Stal Ostrów Wlkp. 109:59, RKKS 
Rawie Rawicz 105:78, KK Gryf Goleniów 73:63, KS 
Polonię 1912 Leszno 98:32, KS Kozły 56 Poznań 
112:58, MKS MOS Konin 82:69, KU AZS UAM Po-
znań 77:55 oraz MKK Pyrę Poznań 97:62. Przegrali 
tylko z MKK Gniezno 76:82. 

Do rozegrania pozostała jeszcze zaległa ósma 
kolejka z drużyną Sokoła Międzychód. Na dzień 3 
grudnia br. nasza drużyna zajmuję czwarte miejsce 
w ligowej tabeli. Zachęcam do klikania Lubię to! 
Na facebookowym profilu sekcji koszykówki, od-
wiedzania strony www.tarnoviabasket.pl, a przede 
wszystkim kibicowania. Wstęp na mecze jest bez-
płatny. 

Zapraszam do hali sportowej OSiR przy ul. Nowej 
15 w Tarnowie Podgórnym na mecze drugiej rundy 
MLS, które odbędą się: 19 stycznia, 16 i 24 lutego 
oraz 9 marca. 

Wszystkie rozpoczną się o godz. 16.00. Terminarz 
może ulec zmianie.

~Ania Lis

Rozpoczęły się sołeckie zmaga-
nia. 18 listopada w hali sportowej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym 
rozegrano pierwszą rundę Mi-
strzostw Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne 2012/2013. 

Zwyciężyło Sołectwo Bara-
nowo (121 pkt.). Drugie miej-
sce zajęło Sołectwo Sady (115), 
a trzecie Kokoszczyn (114,5). W 

turnieju wzięło udział dziewięć 
drużyn. Kolejne miejsca zajęły 
sołectwa: czwarte ex aequo Lu-
sówko i Swadzim (111,5), szóste - 
Tarnowo Podgórne (108), siódme 
– Przeźmierowo (106,5), ósme – 
Jankowice (65), a dziewiąte – Ru-
mianek (62). Szczegółowa tabela 
dostępna na stronie www.osir.pl

~Ania Lis

Pod koszem Pierwsza runda  
dla Baranowa

Za medale zdobyte podczas 
Mistrzostw Polski, Ogól-
nopolskiej Olimpiady Mło-

dzieży i Makroregionalnych. Uro-
czystość wręczenia nagród odbyła 
się 6 grudnia br. w sali GKS Tarno-
via w Tarnowie Podgórnym. Wójt 
gminy Tarnowo Podgórne nagro-
dził trzydziestu siedmiu zawodni-
ków, dwunastu trenerów i trenerek 
w dyscyplinach: badminton, karate, 
kręglarstwo klasyczne, kolarstwo, 
piłka nożna, taekwondo olimpijskie 
(na zdjęciu) oraz tańcu. Pula nagród 
wyniosła 10 600 zł.  ~Ania Lis

Wójt nagradza
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śp. KAROLA GŁADYSIAKA 
zm. 11-11-2012

Pogrążona w smutku żona z dziećmi.

Zarząd Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym składa serdeczne podziękowania członkom 
Koła i pracownikom firmy Schenker za wspólne sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego (ze-

brano kilkanaście worków). Zarząd składa również podziękowanie firmie Komplet Polska za owocną 
współpracę uświetniającą każde zawody wędkarskie organizowane przez tarnowskie koło. 

Jednoosobowy zespół „Zabie-
gani Lusówko” założył Ra-
dek, czym zasłużył sobie póź-

niej na miano „prezesa”. Obecny 
stan grupy  to 6 biegaczy. W tym 
roku wzięliśmy udział w ponad 50 
zawodach. Nasze najważniejsze 
osiągnięcia to: start dwóch biega-
czy w Maratonie Warszawskim, 
pięciu w Maratonie Poznańskim 
oraz zdobycie przez trzech biega-
czy Korony Grand Prix Wielko-
polski w Półmaratonie, co udało 
się tylko 32 zawodnikom. 

W tym roku wykonaliśmy rów-
nież nasze koszulki startowe. Dłu-
gie  godziny dyskusji spędzone 
w miłym towarzystwie zaowoco-
wały wyróżniającym się wzornic-

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, iż uśmiech pojawił się na twarzach dzieci podczas Miko-
łajek w Pasażu w Przeźmierowie. Oto Sponsorzy: Zarząd Pasażu Przeźmierowo, Gmina Tarnowo 

Podgórne, PKO  Bank Polski, Dyrekcja Szkoły A.Fiedlera w Przeźmierowie, Biuro Podróży IBV, GOK 
Sezam, Poczta Polska, Sklep „KLEKS” Art. Papiernicze i Zabawki, Cukiernia Aga, Salon Dekoracji 
Okien „Olmag”,  Sklep Spożywczy KOGUT, Bank Pekao S.A. oddział Przeźmierowo, Wypożyczalnia 
Płyt DVD- Internet Cafe, Fryzjer  Damski – Męski na parterze, Apteka w Pasażu Przeźmierowo, 
Cake Pops - Ciasteczka na każdą okazję!, Limuzyna Pałac Wąsowo, W Świecie Pizzy, Salon Fryzjer-
sko-Kosmetycznego Pasaż Przeźmierowo na piętrze. Organizatorzy

twem promującym ekologiczny 
region lusowski.  

W przyszłym roku planujemy 
kolejne starty krajowe i  zagra-
niczne (mile widziany sponsor 
J) oraz dalszą popularyzację 
biegania w naszej społeczności. 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych – zainteresowanym mo-
żemy zaoferować  trud i  znój 
wspólnego biegania w grupach 
o różnym tempie oraz ciekawe 
dyskusje i porady podczas inte-
gracyjnego  grillowania w czasie 
wolnym.

Zachęcamy do odwiedzin na-
szej strony internetowej www.za-
biegani-lusowko.pl,  w zakładce 
Kontakt niespodzianka. 

Do zobaczenia na drogach na-
szej Gminy.

~na

Zabiegani Lusówko

Na Półmaratonie w Kościanie.  
Od lewej: Jacek, Michał, Radek, Marek i Mariusz.

Podziękowania
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praca~reklama

DAM PRACĘ
• Przyjmę osobę do sprzątania na 8 
godz. raz w tygodniu. Wysogotowo, ul. 
Bukowska 7, tel. 61/8143-555.
• Hotel 500*** w Tarnowie Podgór-
nym poszukuje kelnera, tel. 61 8 962 
400.
• Panią do sprzątania biura przyjmę. 
Praca w Przeźmierowie od pon.-pt. 
(4-6 godz. dziennie), tel. 606 607 191.
• Poszukujemy pracowników do sprzą-
tania hali w Tarnowie Podgórnym, tel. 
kontaktowy 61 867 79 59.
• Biuro Rachunkowe przyjmie do pra-
cy uczniów, studentów lub stażystów. 
Umiejętność bezwzrokowego pisania 
na klawiaturze komputerowej mile wi-
dziana. Składanie aplikacji wyłącznie 
osobiście - Kobylniki ul.Szamotulska 
26, tel. 883 589 255
• Szukam uczciwej osoby do sprząta-
nia domu w Chybach, dwa razy w tyg 

po 5h, 10 zł/ godzinę; kontakt: 533 066 
700
• Poszukuję opiekunki do 3 –letnie-
go dziecka. Praca 11 dni w miesiącu 
w Przeźmierowie. Poszukuję osoby w 
wieku od 45 lat, niepalącej - tel. 604 
75 34 57

SZUKAM PRACY
• Mężczyzna lat 33 z uprawnieniami 
obsługi maszyn budowlanych doświad-
czenie w naprawie maszyn Catepil-
lar specjalista d/s gospodarki magazy-
nowej, bhp w transporcie wew. Szuka 
pracy. Gwarantuję profesjonalizm i za-
angażowanie, tel. 601 433 117.
• Mężczyzna z II grupą inwalidzką szu-
ka pracy. Prawo jazdy kat. BCE, upraw-
nienia spawacza, tel. 504 237 821.
• Szukam pracy: malowanie, przycina-
nie drzew, pocięcie drewna, prace po-
rządkowe. Posiadam piłę mechaniczną 
i kosę. tel. 515-336-526

• Studentka 3 roku administracji po-
dejmie pracę w okolicach Sadów ,Tar-
nowa Podgórnego, Przeźmierowa. Tel : 
791 335 806
• Szukam pracy jako kierowca. Po-
siadam prawo jazdy kat. ABCDE - tel. 
797-508-189
• Pani z doświadczeniem zaopiekuje się 
dzieckiem. tel. 530 171 182
• Szukam pracy jako kasjer - sprze-
dawca lub posprzątam dom w Tarno-
wie Podgórnym i okolicy. Posiadam do-
świadczenie - tel. 783-089-175
• Uśmiechnięta, kulturalna i niepalą-
ca pani z wieloletnim doświadczeniem 
podejmie się opieki nad dzieckiem lub 
osobą starszą. Telefon 607 432 013
• Sprzątanie, mycie okien w Tarnowie 
Podgórnym i okolicach, tel. 502 067 
634
• Absolwentka matematyki finansowej 
i aktuarialnej, w trakcie kursu rachun-
kowości dla kandydatów na księgo-
wego. Praktyki i staż w księgowości w 
Urzędzie M. Poznania. Znajomość Sym-

fonii i bdb Microsoft Office. Pr. jazdy 
kat. B, j. angielski na poziomie dobrym. 
Szukam pracy w księgowości od zaraz. 
mfajka@o2.pl, tel. 886 793 498
• Pani (46 lat) wykształcenie wyższe 
szuka pracy - najchętniej korepety-
cje na wszystkich poziomach ( angiel-
ski i przedmioty ścisłe ) lub opieka nad 
dzieckiem powyżej 3 lat lub inne pro-
pozycje. kontakt: 728510846
• Kierowca z samochodem dostaw-
czym bus - szuka pracy 698 729 868
• Szukam pracy w reklamie, posiadam 
samochód praz przyczepę - 792 426 
077
• Szukam pracy, mam samochód do-
stawczy BUS. Wystawiam FV - 696 
476 239
• Kierowca kat. C z doświadczeniem, 
wywrotka szuka pracy - 694 043 808
• Mężczyzna szuka pracy - odśnieża-
nie, Przeźmierowo, okolice - 721 377 
958
• Odśnieżę obejście, przy domu - 517 
536 373

Firma od 1990
www.dobryadres.com.pl

• przyjęcia okolicznościowe
• imprezy integracyjne 
• przyjęcia dla dzieci
• imprezy taneczne
• obsługa cateringowa fi rm
•  wynajem sali 

na szkolenia, prezentacje
• catering z dostawą
•  kompleksowe doradztwo przy 

organizacji przyjęć ślubnych

Info  502 37 97 01,  61 81 64 205
restauracja@dobryadres.com.pl

Zapraszamy 
Bistro „U Grzegorza” Tarnowo Podgórne,

ul. Szkolna  od poniedziałku  do soboty
Restauracja „Dobry Adres” Kaźmierz, 

Rynek od piątku do niedzieli 
Catering świąteczny – smacznych Świąt życzymy

     Pomyślności i zdrowia  w Nowym Roku.

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

SOLIDNIE I W PRZYST¢PNYCH CENACH

BIURO RACHUNKOWE

KONTADOR
świadczy usługi księgowe

w zakresie: 
• prowadzenia
   ksiąg rachunkowych 
• podatkowej księgi
  przychodów i rozchodów 
• rozliczanie PIT-ów

tel.  693 80 20 40, 693 183 980

Drewno kominkowe

tel. 61 29 150 21
www.TwojeDrewno.pl

Drewno kominkowe
Sezonowane: buk, grab, dąb, brzoza.
Szczapy 30cm. 
Spakowane w paletach po 1,5 mp. 
Trasport.

Sezonowane: buk, grab, dąb, brzoza.
Szczapy 30cm. 
Spakowane w paletach po 1,5 mp. 
Trasport.
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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

Zaprasza   na     koncerty,

BILARD, piwo,

mecze i inne wydarzenia sportowe

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

kupGRZEJNIK@gmail.comG
RZ
EJ
N
IK
I 

Purmo C22 600*800 -282,0 +VAT

lub markowy zamiennik -239,5 +VAT

Purmo CV22 600*800 -348,0 +VAT

lub markowy zamiennik -295,5 +VAT

rabaty od 50%

503-894-297Oferujemy również inne wymiary!!!

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

PROWADZENIE KSIĄG
KADRY, PŁACE, ZUS, VAT

TEL. 668 807 652
CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW

SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

ostatnie działki 80 z∏/m2

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
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

CHOINKI
JODŁY

SPRZEDAŻ

531 20 20 80
SUPER CENY!!

kaukaskie
(żywe do wycięcia)

HALA MAGAZYNOWO
-PRODUKCYJNA 220m2

w Mrowinie - oddam w najem

tel. 502 310 685

PIZZA 30 cm

za 50% ceny!!!*PIZZA 30 cm
PIZZA 30 cm

*kupon ważny do końca stycznia 2013

z tym KUPONEM:Organizujemy:

IMPREZY DO 40 OSÓB
Przyjmujemy zamówienia
na wyroby garmażeryjne

WYSOGOTOWO, ŻYTNIA 4
(PRZY RONDZIE)

TEL. 61 8 552 662
www.pizzasky.pl

kamera lne  wnętrze

MAGAZYN
DO WYNAJĘCIA

609 09 09 96

Baranowo przy Auchan
500 m2

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

STOMATOLOGIA

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

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

tel. 516 621 362

TANIO SPRZEDAM DOM
W PRZEŹMIEROWIE

ul. Kościelna z częścią usługową
działka 500 m2 Cena: 329 000 zł
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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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

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

ul. Wiosenna 43, Baranowo

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

Zapraszamy!

• Reportaże
• Kursy fotografii• Kursy fotografii

FOTOGRAFIA
Ślubna

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462

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 –
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CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

2013

Baranowo k.Poznania, ul.Poznañska 20

www.budmar.pl

tel./fax +48   61 814 23 08

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T

NAUKA
ANGIELSKIEGO
wolne miejsca w

godz. 9.00 - 14.00

698 873 335

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

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

MATKEX.PL
60-256 Poznań

ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50firma od 1996 roku

Salon, Serwis Rainbow
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,

czynne w godz. 11.00 - 17.00

BIURO RACHUNKOWE

EMEL
Przeźmierowo, ul. Piaskowa 21

Kompleksowa obsługa �rm
      • księgi rachunkowe
      • księgi podatkowe
      • kadry, płace, ZUS

tel. 61 816 21 47
info@emel-biuro.pl
www.emel-biuro.pl

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

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

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

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów
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KÄRCHER
szybkoschnàcy
513 897 226

www.karcher-poznan.net

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

(poprzednio Lęborska 47a, obok weterynarza)

607 668 942
henryk.popko@gmail.com

Wycena nieruchomości
Wycena przedsiębiorstw

Kredyty hipoteczne
Kredyty dla �rm

605 693 795
brygida.popko@gmail.com

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

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Hotel Przylesie★★

Znajdujemy się 10km od lotniska Ławica
przy drodze nr 307 /Poznań- Nowy Tomyśl/.
Hotel dysponuje 35 pokojami.
Tradycyjna kuchnia polska.
Organizujemy przyjęcia rodzinne i fi rmowe, catering.

Hotel Przylesie  |  Sierosław, ul. Bukowska 2A  |  Tel. 618147-809  |  www.przylesie.pl

MIESZKANIE
DO WYNAJ¢CIA

605 106 131
SIEROSŁAW, 50 m2

Usługi
Informatyczno-Elektroniczne

tel. 695 147 823

Dojazd do klienta na terenie
Tarnowa Podg. i okolic GRATIS

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”

SYLWESTER  2012/2013
Pakiet sylwestrowy 
makijaż + manicure 85 zł

Rynkowa 57, Przeźmierowo, tel. 501 448 440

s t u d i o

ALLORA

SIEROSŁAW ul. PROSTA 29

tel. 691 134 590

PRACOWNIA
KRAWIECKA

usługi, szycie miarowe,
projektowanie odzieży

PEDIATRA  
- PULMONOLOG
DR MED. R. STANKIEWICZ

WIZYTY DOMOWE  
I W GABINECIE

CODZIENNIE  603-137-270
LUSÓWKO, UL. WIĄZOWA 16
BADANIA DLA KIEROWCÓW

Do dyspozycji: 
• Ford Transit (dostawczy 1,2t),
• wózek widłowy,
• magazyn 100m2

Kontakt - 502 028 015
PRZEŹMIEROWO

Faktury VAT!
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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

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

SKUPUJ¢ AUTA

663 85 72 00

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

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
• ODŚNIEŻANIE

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

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

tel. 502 320 647
61 814 54 26

tel. 502 320 647tel. 502 320 647

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

DZIAŁKI
SPRZEDAM

609 09 09 96

2 x 1000 m
Tarnowo Podgórne

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

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130  500 085 703

OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi  pielęgnacyjne
- trymowanie

SPA DLA PSA

ODDAM W NAJEM
mieszkanie w Mrowinie
jedno i dwu -pokojowe

tel. 502 310 685
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Otwarty:
wtorek - piątek 10.00-18.00

sobota 10.00-14.00

NOWO OTWARTY
SKLEP ODZIE˚OWY
W JANKOWICACH, UL. NOWA 43

SERDECZNIE ZAPRASZAM
PROFESJONALANA

POMOC
PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA
Tel. 696 574 873

Szukaj w aptekach:
Kiekrz, ul. Chojnicka 58
tel. 61 63-95-190 
Poznań, ul. Grunwaldzka 106
tel. 608-806-581
Apteka Antidotum
Rokietnica, tel. 61 663 72 31

Poznaj kosmetyki

1. Poprawiają elastyczność i jędrność skóry, redukują zmarszczki i plamy starcze,

2.  Pomagają w leczeniu oparzeń, skaleczeń, podrażnień skóry, opryszczki 
i różnego rodzaju dermatoz,

3. Pomagają w leczeniu atopowego zapalenia skóry,

4. Działają przeciwzapalnie, chemoprewencyjnie i antynowotworowo,

5. Odżywiają i regenerują włosy suche, zniszczone i przetłuszczające się,

6. Bogate w witaminy A, D, E i F.

Kosmetyki z zawartoscią Masła Shea stosowane 
w leczeniu skóry wrażliwej, atopowej, zrogowaciałej i łuszczycy:

Nowość w Polsce, w Europie znane od latMASZ WYROBY ZE ZŁOTA,
SREBRA

PRZERÓB STARE
NA NOWE WZORY

UWAGA!
PREZENT POD CHOINK¢

TEL. 693 650 348
JUBILER PRZEŹMIEROWO - PASAŻ

Wynajmę lub sprzedam dom
w Tarnowie Podgórnym

na os. Zielony Gród, ul. Magnoliowa 8.
Powierzchnia 150m2 z działką 300 m2

tel. 600 53 53 65

Sprzedam działkę budowlaną
w Ceradzu Kościelnym

do wydzielenia z większej powierzchni
Cena do negocjacji

tel. 693 116 805

REMONTY
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 609 778 909

• szpachlowanie
• malowanie, tapetowanie
• płytki kompleksowo
• montaż płyt g-k
• montaż paneli
• inne...

tel. 609 778 909

• płytki kompleksowo
fachowe

wykonastwo!

MEBLE

ul. ks. Józefa Bryzy 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
tel. 61 814 65 75  |  www.softar-meble.pl

• meble tapicerowane • indywidualne projekty •
• krzesła, stoły, ławy • szafy wnękowe •

• meble kuchenne, biurowe • naprawy, renowacje •• meble kuchenne, biurowe • naprawy, renowacje •

www.biurokuzniak.pl
tel. 509 749 163

Kompleksowa
obs∏uga ksi´gowa
pełne księgi, KPiR, ZUS, kadry
możliwy odbiór dokumentów

od klienta

Gabinet Weterynaryjny
Skórzewo ul. Sportowa 18

www.gabinetwetskorzewo.pl
tel. 662 828 187, 604 228 812

Zapraszamy w nowych godzinach:
10.00 - 12.30 i 14.30 - 20.00

soboty  11.00 - 14.00

Wizyty domowe
do dużych i małych

zwierząt!

W DNIU 25 LISTOPADA W LUSOWIE
ZAGINĄŁ UKOCHANY KOT!

DLA UCZCIWEGO ZNALAZCY
PRZEWIDZIANA NAGRODA  PIENIĘŻNA

TEL. 601 939 809

UMASZCZENIE CHARAKTERYSTYCZNE
SIERŚĆ KRÓTKA, KOLOR GŁADKI SZARY.

PROSIMY O WSZELKIE INFORMACJE
NA TEMAT  LOKALIZACJI.

Firma handlowa z Przeźmierowa  
zatrudni sprzątaczkę na 1/2 etatu.

Wymagania: orzeczenie  
o niepełnosprawności.

tel. 605-175-894 lub 605-175-831

ODDAM W NAJEM
KAWALERKĘ 28 m2

w Kobylnikach
tel. 602 525-178
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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

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t - 700 zł transport GRATIS
WORKI 25 kg - 18 zł

40 lat doświadczenia
w organizowaniu wesel

Mosina, ul. Konopnickiej 1a

PROMOCJE
10% RABATY na wybrane terminy wesel!

§ WESELA OD 105 zł, także przy STOŁACH OKRĄGŁYCH
§  POKOJE - HOTEL od 90 zł
§ Przy rezerwacji całego hotelu - rabat do 300 zł
§ Bez korkowego i jakichkolwiek ukrytych, dodatkowych opłat
§ Catering od 5 zł/szt. - pełna oferta na www
§ Przyjęcia pogrzebowe od 28 zł/os.
§ Komunie, urodziny, jubileusze i inne uroczystości rodzinne

Sprawdź nas - zadzwoń tel. 61 8132 746
lub wejdź na www.hotelmorena.pl

SYLWESTERBAL KARNAWAŁOWY

KÄRCHER

607 95 11 50

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia itp.

Dywany - wykładziny
Tapczany - Fotele

Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne

Mycie okien i Dużo więcejUSŁUGI

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

OFFICESPOT 604-480-980

POPRAW WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY
WYNAJMIJ ADRES

W CENTRUM POZNANIA

ALTAMURAALTAMURA
KAMIENIARSTWO

NAGROBKI GRANITOWE

ul. WSPÓLNA 55, BARANOWO, 61 814 19 39, 504 199 811

NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO

DEMONTA˚ / MONTA˚ DO POGRZEBU
UK¸ADANIE KOSTKI PRZY NAGROBKU

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

www.altamura.pl, altamura@skrzynka.pl

FONTANNY, ÂCIANY WODNE
KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY

Fryzjerstwo
• strzy˝enie • farbowanie
• modelowanie • fryzury Êlubne i wieczorowe
• headlines - zabieg podnoszàcy w∏osy u nasady
PROMOCJA ÂWIÑTECZNA
•  global keratin prostowanie w∏osów naturalnà 

metodà keratynowà 300 z∏
• przed∏u˝anie i zag´szczanie w∏osów od 600 z∏

692 042 747, 61652 48 02

Kosmetyka
• tipsy, ˝ele, manicure • pedicure
• depilacja woskiem • henna, brwi, rz´s
• makija˝e: slubne, wieczorowe, dzienne
• makija˝ permanentny ATRAKCYJNA CENA
• tatua˝ permanentny
PROMOCJA ÂWIÑTECZNA
• przedlu˝anie i zageszczanie rz´s 120 z∏
• manicure hybrydowy 40 z∏

795 932 730

Salon fryzjersko-kosmetyczny • Przeêmierowo, ul. WiÊniowa 42

SZUKASZ PREZENTU GWIAZDKOWEGO?
PRZYJDè U NAS KUPISZ BON PODARUNKOWY

ELEKTROINSTALACJE

501 706 608
501 706 611

– pomiary, projekty
– wykonawstwo

www.wir-energia.pl

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

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw, rodzinna

POMOC SEKSUOLOGICZNA

Do wynajęcia 
mieszkanie  

w Wysogotowie
tel. 605 638 008

DREWNO KOMINKOWE
i OPA¸OWE
(transport)
661 977 269

DREWNO KOMINKOWE
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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

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

Zakład Usług Robót Ziemnych
i Transportowych

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

Wysogotowo
( 601 412 560 www.kaczkop.pl

• odśnieżanie

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

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

Grunwaldzka 324, Zàbkowicka 4/6
60-166 Poznaƒ

Tel. 61 867 99 01, 61 864 15 41
504 046 233, Fax 61 867 99 01
www.klinikagrunwaldzka.pl

Najlepsza ortopedia, chirurgia r´ki
oraz chirurgia ogólna w Poznaniu.

Rejestracja pacjentów codzienie od 08.00-20.00

Zapraszamy pacjentów w ramach NFZ, a tak˝e prywatnie:

ortopedia i traumatologia narzàdu ruchu, 

chirurgia r´ki, chirurgia ogólna, 

chirurgia szcz´kowo-twarzowa,

chirurgia plastyczna, ginekologia i po∏o˝nictwo,

chirurgia dzieci´ca, neurologia, 

gastroenterologia, endokrynologia, laryngologia,  

rehabilitacja, terapia uzale˝nieƒ, seksuologia 

i terapia par, gabinet psychoterapeutyczny i grupy 

wsparcia, dietetyka, pracownia RTG, USG, labora-

torium analiz lekarskich

• 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

061 814 27 12 

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

696 770 925

us∏ugi roz∏adunku,
za∏adunku, wykopy

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!
Wegiel krajowy oraz importowany

Wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom
składamy najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt

Bożego Narodzenia i Szcęśliwego Nowego Roku!

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

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

AUTO POMOC
HOLOWANIE do 1000 km!

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

Wykonujemy budynki gospodarcze i altanki drewniane
ODŚNIEŻANIE DACHÓW!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

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

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

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!!

Kancelaria Szewczyński&Stolz
zaprasza do współpracy w zakresie:

Odbiór dokumentów w siedzibie klienta w dogodnym terminie

n  prowadzenia wszyskich form księgowości, 
      kadr oraz vat dla rolników

n  doradztwo gospodarcze, zakładanie i przekształcenia spółek
n  pisanie biznesplanów, tworzenie modeli � nansowych

n  doradztwo w zakresie pozyskania � nansowania projektów inwestycjnych

tel: 605-296-347, 61-887-66-35, szewczynski@onet.pl
A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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.

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

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

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

– Psychoterapia indywidualna
– Terapia par
– Konsultacje psychologiczne 
    i seksuologiczne
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

Nowy adres!

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 

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

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

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

ANGIELSKI, ROSYJSKI
664 083 393

KOREPETYCJE

• urodziny
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie

• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie

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

Tarnowo
Sala na 100 osób

Podgórne
Sala Bankietowa Strzelnica

Sylwester: 31.XII.2012

Wszystkim Klientom
i Współpracownikom

˝ycz´
Zdrowych Wesołych Âwiàt

i PomyÊlnoÊci w Nowym 2013 roku 

Podgórne

i PomyÊlnoÊci w Nowym 2013 roku 

Podgórne

i PomyÊlnoÊci w Nowym 2013 roku 

www.facebook.com/SalaBankietowaStrzelnica

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

Towarzystwo Pamięci 

im. Gen. J. Dowbora-
Muśnickiego

Stowarzyszenie 
Dar Serc

Koło Seniora  
w Tarnowie  
Podgórnym

TP-KOM

GOK SEZAM

TPBUS

Koło Seniora  
w 

Przeźmierowie

Radny Powiatu 

Poznańskiego 

Przemysław  

Kiejnich

Radna Powiatu 

Poznańskiego  

Krystyna Semba

Koło Platformy 
Obywatelskiej  

w Tarnowie  
Podgórnym

Stowarzyszenie Pojednanie

Kółko Rolnicze 
Tarnowo  

Podgórne

Stowarzyszenie  
Osób 

Niepełnosprawnych 
 i Ich Rodzin 

 ROKTAR

sasiadka 

~czytaj

Gminne Koło  

Terenowe PiS 

Stowarzyszenie 
Pomocy  

Mieszkaniowej  
dla Sierot

 

Uniwersytet  
III Wieku

Sołtysi

Koło  
Środowiskowe  

PZW 
w Przeźmierowie

Muzeum  
Powstania 

Wielkopolskiego  
w Lusowie

Fundacja 
„Otoczmy  

Troską Życie”

Koło Śpiewu im.  
F. Nowowiejskiego

Radni Gminy 

Tarnowo  

Podgórne

Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie

Tarnowskie 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców

Koło  
Wędkarskie 
w Tarnowie  
Podgórnym

OSiR 
Tarnowo 

Podgórne




