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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!
Naprawdę warto było przyjść na Koncert Noworoczny! 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprezentowała się w różnym 
i trudnym repertuarze, a towarzyszący jej artyści wpro-
wadzili nas w niezwykle podniosły nastrój. Nowością było 
przyznanie nagród Aktywni Lokalnie – o tym, jaka jest 
geneza tego wyróżnienia rozmawiamy na łamach gazety 
z Wójtem Tadeuszem Czajką. Przedstawiamy także sylwetki 
laureatów.

Za chwilę zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Proszę sprawdzić jakie przygotowaliśmy atrakcje. Zapra-
szamy – nikogo nie powinno zabraknąć.

Się ma!
~ Agnieszka Rzeźnik  Redaktor Naczelna

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

61 814 79 86 

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

61 814 69 98
502 34 50 80

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

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

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

61 814 63 80

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

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

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Uwaga
Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym poszukuje Gospodarstwa 

Rolnego z terenu Gminy gotowego przyjąć i zapewnić odpłat-
ną opiekę nad zwierzętami gospodarskimi pozostającymi bez 

opieki na skutek wypadku lub odebrania właścicielom. Rolników zain-
teresowanych proszę o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Kubaturo-
wej i Ochrony Środowiska, z p. Andrzejem Korpikiem, tel. 61 89 59 226 
w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                               

ORAZ

  

                                                     WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Z A P R A S Z A J Ą    M I E S Z K A N K I 
G M I N Y  T A R N O W O  P O D G Ó R N E

NA  BADANIA  PROFILAKTYCZNE  FINANSOWANE  PRZEZ  NFZ 

M A M M O G R A F I A
                 

bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1944 do 1963 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2012 ( w ramach Programu 
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 16 stycznia 2013 r. (środa)   
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 

ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym  

 w godzinach: 9:00 – 17:00 

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 pod numerem: 61 44 81 384  

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii 
wynosi – 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza 
specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO 
61-860 Poznań  ul. Za Groblą 3/4  
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pytania do wójta

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

Jaki jest stan sanitarny wody wodociągowej? Co ze spalaniem 
śmieci? Gdzie szukać ofert pracy na terenie Gminy?  

 - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Według zapewnień TP-KOM jakość wody dostarczanej do nie-
ruchomości położonej w Lusowie jest zgodna z  Rozporzą-
dzeniem  z 29.03.2007r (ze zmian. z dn. 20.04.2010); Dz.U. 

Nr 61 Poz.417 oraz  Dyr. UE z 3.11.1998r. 98/83/EC, a co za tym idzie 
jest zdatna do spożycia. Potwierdzeniem tego są wyniki badań wody 
wykonywanych co miesiąc przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Do-
datkowo spółka TP-KOM przeprowadza badania związane z monito-
ringiem kontrolnym i przeglądowym (ostatnie takie badanie odbyło się  
5 grudnia). 

Natomiast jeżeli chodzi o spożycie wody bez gotowania, to chociaż 
wyniki badań bakteriologicznych jak i fizykochemicznych pokazują,  
że nie ma przeciwwskazań, to my jednak zalecamy przegotowanie 
wody. 

Spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych jest za-
bronione. W przypadku podejrzenia spalania odpadów można po-
wiadomić Straż Gminną (tel. 61 8147 986), która uprawniona jest 

do przeprowadzenia kontroli nieruchomości. Jeżeli w trakcie kontroli 
okaże się, że spalane były odpady strażnicy mogą zastosować postępo-
wanie mandatowe.

Jako Urząd Gminy nie prowadzimy bazy wolnych etatów na tere-
nie Gminy. Natomiast w miarę możliwości staramy się pomagać 
mieszkańcom w znalezieniu pracy. Na stronie internetowej Urzędu 

Gminy www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Oferty Pracy znajdują się 
ogłoszenia, które przesłali do nas potencjalni pracodawcy lub agencje 
pracy. Są one dostępne na stronie przez miesiąc, chyba że otrzymamy 
prośbę o wcześniejsze zdjęcie ogłoszenia. Ponadto oferty można zna-
leźć na portalu www.poziom-wyzej.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń. 
Tam również można zamieścić własne ogłoszenie o poszukiwaniu pra-
cy. Oferty pracy są także zamieszczane w sąsiadce~czytaj. Natomiast 
informacja o prowadzonych przez Urząd naborach znajduje się w Biu-
letynie Informacji Publicznej (www.bip.tarnowo-podgorne.pl). 

Od około roku jestem mieszkańcem Lusowa na 
osiedlu Przylesie. Chciałbym prosić o odpowiedź 
na pytanie, jaki jest stan sanitarny wody doprowa-
dzanej do naszych domów. Czy wymaga ona goto-
wania przed spożyciem i kiedy ostatnio była bada-
na przez Sanepid?

Chciałabym się dowiedzieć, gdzie można poszukać 
ofert pracy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wiele firm niestety nie ogłasza się w Internecie. 
Czy istnieje możliwość znalezienia pracy w Urzę-
dzie Gminy? 

Od pierwszych zimnych dni pojawił się coroczny 
problem palenia śmieci w kotłach c.o. na paliwa 
stałe. Przy bezwietrznej pogodzie smród palonych 
śmieci jest nie do zniesienia. Jak temu zapobiec?
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 aktualności
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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 projekt przebudowy po-
mieszczeń po straży pożarnej.

Przeźmierowo

 Odbudowano staw retencyjny przy ul. 
Leśnej

 Zakończono rozdział instalacji wody, 
c.o. i gazu w budynku po przedszkolu 
przy ul. Leśnej

Wybrano wykonawcę projektu ulic Mo-
relowej i Krótkiej

 Trwa projektowanie Centrum Kultury

Sady

 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

Wysogotowo

Wykonano przyłącze kanalizacyjne do 
świetlicy

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Zwrot podatku 
akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 r. Rada Ministrów okre-
śliła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. od oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 

0,95 zł od 1 litra oleju (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380). Kwota zwrotu po-
datku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wyniesie 81,70 zł  
i jest w tej samej wysokości jak w roku 2012.

 W 2013 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystane-
go do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
w dwóch terminach, tj.:

- od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od  
1 września 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., 

- od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi  w terminach:
- 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 

terminie, 
- 1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w dru-

gim terminie. 
~A.W.

To Zarząd właśnie

W poprzednim numerze sąsiadki~czytaj, 
w relacji z Mikołajek w Przeźmierowie, 
pominęliśmy fakt, iż głównym organi-

zatorem imprezy był Zarząd Pasażu. A bez tego 
zaangażowania finansowego i podjętego wysiłku 
organizacyjnego nie byłoby tak udanej imprezy!  
Za to niedopatrzenie – przepraszamy!

~redakcja 

Muzyczne sukcesy

Kolejne sukcesy na swoim koncie odnotowali uczniowie i na-
uczyciele naszej Szkoły Muzycznej. 7 grudnia podczas XI 
Wielkopolskiego Turnieju Muzycznego w Kole wystąpili trę-

bacze z klasy Pawła Joksa: Józef Maćkowiak, Adam Mańczak, Jakub 
Spychaj i Kajetan Sztuba. Adam Mańczak dostał II nagrodę, a Józek 
Maćkowiak wyróżnienie. Ponadto – po raz kolejny – dyplom za wyróż-
niający akompaniament otrzymała p. Agnieszka Liman.

~SSM
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budżet

Wydatki 2013  

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne 2013 

transport i łączność 
26 652 113 

turystyka 
50 000 

gospodarka mieszkaniowa  
4 447 270 

adm. publiczna 
10 921 282 

bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona ppożarowa 

1 508 300 oświata i wychowanie 
42 550 030 

ochrona zdrowia 
723 000 

pomoc społeczna 
8 098 815 

gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

8 766 710 

kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

4 734 112 

kultura fizyczna 
3 670 663 

pozostałe 
4 595 137 

wpłata do budżetu 
państwa, tzw. 
„janosikowe”  

10 403 640 

28 grudnia, na ostat-
niej w tym roku sesji 
Rada Gminy zdecy-

dowaną większością głosów (20 
głosów za, 1 - przeciw) uchwa-
liła Budżet Gminy na 2013 rok. 
Przyszłoroczne dochody planuje 
się na poziomie 130 250 000 zł, 
a wydatki - 127 121 072 zł. Obok 
przedstawiamy strukturę przy-
szłorocznych wydatków.

Na co zatem wydamy najwięcej 
gminnych pieniędzy w 2013 roku: 

Oświata i wychowanie – wy-
datki łącznie: 42 550 030 zł

-  Szkoły podstawowe (w tym 
oddziały przedszkolne)  
– 16 988 350 zł 

- Przedszkola – 9 933 960 zł 
- Gimnazja – 6 819 970 zł 
-  Liceum Ogólnokształcące  

– 1 483 960 zł 
-  Samorządowa Szkoła Mu-

zyczna – 864 660 zł
Wybrane zadania:
-  Budowa placu zabaw przy 

szkole podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym („Radosna 
Szkoła”) – 120 000 zł

 
Turystyka – wydatki łącznie: 

50 000 zł
-  Projekt molo w Chybach  

50 000 zł 
 
Transport i łączność – wydat-

ki łącznie: 26 652 113 zł
Wybrane zadania: 
•  drogi publiczne krajowe  

90 000 zł
-  rozbudowa węzła Tarnowo 

Podgórne po stronie południo-
wej drogi krajowej nr 92 Pnie-
wy-Poznań – 90 000 zł 

•  drogi publiczne powiatowe  
3 900 000 zł

-  przebudowa drogi powia-
towej nr 2419P Lusów-
ko-Sady w miejscowości  
Lusówko, w ciągu ul. Tarnow-
skiej, na odcinku od ul. Jan-
kowickiej do ul. Grabowej  
– 3 000 000 zł 

-  budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej Lusowo-Wysogo-
towo (ul. Stefana Batorego) 

Mamy budżet 2013 

(dofinansowanie z PROW)  
– 468 578 zł 

-  budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej Lusowo-Wysogotowo 
(ul. Stefana Batorego) (środki 
własne jst) – 431 422 zł 

•  drogi publiczne gminne  
15 490 000 zł

-  poprawa dostępności komu-
nikacyjnej terenów przemysł. 
i mieszk. w Tarnowie Podg., 
Lusówku i Jankowicach  
– 10 410 000 zł 

-  budowa/przebudowa dróg na 
terenie Gminy – 250 000 zł 

-  budowa ul. Letniskowej – Ba-
ranowo – 500 000 zł 

-  budowa dróg w Chybach - ul. 
Pagórkowa – 100 000 zł 

-  budowa/przebudowa dróg 
w Przeźmierowie - ul. Krótka 
i Morelowa – 780 000 zł 

-  przebudowa ul. Łąkowej 
w Tarnowie Podgórnym  
– 300 000 zł 

-  budowa/przebudowa dróg 
w Tarnowie Podg. - ul. Szkol-
na – 2 000 000 zł 

-  projekty pod budowy dróg 
wraz z infrastr. towarzyszącą      
– 150 000 zł 

-  przebudowa ul. Wierzbowej 
w Wysogotowie (odcinek od 
ul. Długiej do ul. Bukowskiej)      
– 600 000 zł 

-  przebudowa ul. Parkowej 
w Chybach – 100 000 zł 

-  wykup gruntu pod drogi   
– 300 000 zł

 
Gospodarka mieszkaniowa – 

wydatki łącznie 4 447 270 zł
Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych 
dla potrzeb mieszkań komunal-
nych – 2 483 570 zł 

 
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – wydatki 
łącznie 8 766 710 zł

Wybrane zadania
-  budowa kanalizacji deszczo-

wej na ul. Rolnej w Barano-
wie (odwodnienie Przeźmier-
ka) – 550 000 zł

-  budowa zbiornika retencyj-
nego w Baranowie (III etap)  
– 600 000 zł

 
Kultura fizyczna – wydatki 

łącznie: 3 670 663 zł
 
Kultura i ochrona dziedzic-

twa narodowego – wydatki łącz-
nie 4 734 112 zł

Wybrane zadania:
-  projekt i budowa Cen-

trum Kultury Przeźmierowo  
– 630 000 zł

-  budowa świetlicy w Lusówku      
– 100 000 zł

~ARz



6       / sąsiadka~czytaj / styczeń 2013

 wośp 2013

- rozmawiamy z Marcinem Pierz-
chawką, mieszkańcem Tarnowa 
Podgórnego, właścicielem odre-
staurowanego traktora Lanz Bull-
dog z 1941 roku. 

Sąsiadka-Czytaj: Panie Mar-
cinie, skąd pomysł na tak niety-
powe hobby?

Marcin Pierzchawka: Pierwszy 
traktor złożył mój teść, Roman 
Baksalara. Kiedy zobaczyłem 
jak w jego rękach kupa złomu 
zmienia się w prawdziwe cacko, 
to pozazdrościłem mu i czym prę-
dzej sam zacząłem się rozglądać 
na rynku. Sześć lat temu kupi-
łem swój traktor, choć właściwie 
była to skrzynia biegów i kawałek 
silnika. Dopieszczałem, dopiesz-
czałem, aż doszedłem do stanu 
obecnego.

Sąsiadka~czytaj: Jaki był 
najbardziej emocjonujący mo-
ment? 

M. Pierzchawka: To bez wąt-
pienia pierwsze uruchomienie 
silnika. Stało się to 15 sierpnia 
2011 roku i było wydarzeniem 
wyczekiwanym nie tylko przeze 
mnie, ale również przez rodzinę 
i przyjaciół.  

S~cz:  No właśnie, ile osób 
było zaangażowanych w pracę 
na traktorem? 

M. Pierzchawka: Przede 
wszystkim wspomniany już wcze-
śniej Roman Baksalara, ale także 
Grzegorz Baksalara, Kuba Bak-
salara i 17-letni Bartek Baksa-
lara, który – wychowany wśród 
samochodowych części – nie miał 
innego wyjścia jak kontynuować 
naukę jako mechanik samochodo-
wy. Mogę śmiało powiedzieć, że 
ten traktor po prostu nas jedno-
czy. Przy pracy możemy pogadać, 
albo po prostu spędzić razem 
czas.

S~cz: Wiem, że można zoba-
czyć traktor na ulicach Gminy.

M. Pierzchawka: O tak, sta-
ram się jak najczęściej wyjeż-

dżać traktorem. Pojazd jest 
zarejestrowany, jestem zatem 
pełnoprawnym użytkownikiem 
dróg. Rozpędzam się nawet do 
prędkości 30 km/h, co w przy-
padku tak wiekowego pojazdu 
jest godne podziwu. Ponadto ten 
typ traktora lubi pracę, więc im 
więcej kilometrów przejedzie 
i im cięższe dostanie zadania, 
tym dla niego lepiej.

S~cz: Czy uczestniczy Pan 
w pokazach lub wystawach?

M. Pierzchawka: Oczywiście. 
W 2012 roku wystartowałem 
w XXXIX Poznańskim Między-
narodowym Rajdzie Pojazdów 
Zabytkowych, gdzie wyścigu 
w klasie „do 1945 roku” zająłem 
piąte miejsce. Muszę się także po-
chwalić, że w Konkursie Elegan-

cji tytuł Miss otrzymał właśnie 
mój traktor.

S~cz: A jakie plany na przy-
szłość?

M. Pierzchawka: No, cóż, na-
stępny traktor. Mam już nawet 
coś na oku, ale… nie chciałbym 
zapeszyć. Z pewnością jednak na 
jednym traktorze nie poprzesta-
nę!

~Rozmawiała A. Rzeźnik

Każdy z nas ma 
szansę przejechania 
się zabytkowym trak-
torem Lanz Bulldog 
należącym do Marci-

na Pierzchawki. Wystarczy wziąć 
udział w licytacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy (o 18.30, 
szczegóły obok). Zapraszamy!

Na jednym nie poprzestanę!

U góry: stan 
wyjściowy.

Na dole od lewej 
stoją: Kuba Bak-
salara, Grzegorz 
Baksalara, Bar-
tek Baksalara, 
Marcin Pierz-
chawka, Roman 
Baksalara



 styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      7

wośp 2013

13 stycznia w naszej Gmi-
nie zagra Wielka Or-
kiestra Świątecznej 

Pomocy. W tym roku zaprasza-
my do Szkoły Podstawowej przy  
ul. Szkolnej w Tarnowie Podgór-
nym. Zbieramy na ratowanie życia 
dzieci i na rzecz godnej opieki me-
dycznej seniorów. Przyłącz się i Ty!

Licytacje
Będą trzy: o 16.30, 17.30 i tzw. 

„główna” o 18.30. Na tej ostat-
niej licytujemy nasz HIT – au-
tobus MAN wystawiony przez 
TPBUS! Na każdej można będzie 
zdobyć roczne bilety TPBUS, pa-
kiety zabiegów kosmetycznych 
i zdrowotnych, kolacje w ele-
ganckich restauracjach, ciekawe 
fanty muzyczne, sportowe i kultu-
ralne (również z atrakcyjnymi au-
tografami!). Z listą licytowanych 
przedmiotów można się zapoznać 
na naszej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce WOŚP (po lewej stronie). 
Już dziś dziękujemy wszystkim 
darczyńcom! 

Kącik Wędrującej Książki 
W godz. 15.00 - 18.00 na spe-

cjalnie oznaczone miejsce na 
sali gimnastycznej każdy będzie 

Gramy!
mógł przynieść książki, których 
już w domu nie czyta, z których 
dzieci już wyrosły, które są w do-
brym stanie i mogą jeszcze zna-
leźć właściciela. Zasada jest pro-
sta: każdy, kto przyniesie książkę, 
dostanie wielkoorkiestrowe ser-
duszko; każdego, kto wybierze 
książkę dla siebie, poprosimy 
o wrzucenie kilku groszy do pusz-
ki. W ten sposób książki puścimy 
w drugi obieg, zbierając pieniądze 
na WOŚP. Kącikiem Wędrującej 
Książki będą się opiekować słu-
chacze Uniwersytetu III Wieku. 

Wszyscy na traktory 
Atrakcją dla najmłodszych (i dla 

tych nieco starszych) będzie możli-
wość przejechania się najnowszy-
mi traktorami, zarówno po terenie 
szkoły podstawowej, jak i ulicami 
Tarnowa Podgórnego. Zaintere-
sowanych zapraszamy na parking 
przy GKS Tarnovia. W pobliżu bę-
dzie ognisko organizowane przez 
Koło Wędkarskie z Tarnowa Pod-
górnego, gdzie będzie można się 
posilić grochówką i kiełbaską.  

Natomiast na licytacji będzie 
można zdobyć możliwość prze-
jażdżki prawdziwym cackiem – 
traktorem Lanz Bulldog z 1941 
roku, odrestaurowanym przez 
Marcina Pierzchawkę (wywiad 
prezentujemy na stronie obok).

Turniej w Kopa
Uwaga! W tym roku Turniej 

w Kopa odbędzie się w Szkole 

Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym! Zapisy potrwają nie-
mal do ostatniej chwili, czyli do 
14.30, bo Turniej rozpocznie się 
o 15.00.

 

Również w Vectorze…
Tradycyjnie gramy także na krę-

gielni Vector. Główną atrakcją jest 
Turniej kręglarski na rzecz WOŚP, 
który rozpocznie się o 15.00 i po-
trwa do 19.30. Równolegle prze-
widziano także występ iluzjonisty 
Jakuba Walkowiaka, pokaz tre-
sury psów policyjnych, pokazy 
jeździeckie oraz możliwość uzy-
skania podstawowych porad me-
dycznych. Pomiędzy kręgielnią 
a Szkołą Podstawową będzie kur-
sował autobus (ten sam, który po-
tem będzie licytowany).

… i na Strzelnicy
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

tradycyjnie zagra razem z nami. 
Zapraszamy na strzelnicę przy  
ul. Zachodniej, by za datek na Or-
kiestrę postrzelać do woli.  

A ponadto na wszystkich, któ-
rzy przyjdą czekają: loteria fan-
towa pod czujnym okiem Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego, 
warsztaty plastyczne prowadzone 
przez ROKTAR, słodkie wypieki 
i moc muzycznych wrażeń (ze-
społy: Erijef Massiv i Muchy!). 
Oj, w niedzielę, 13 stycznia,  
będzie się działo!

 ~ ARz

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 
 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
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 aktualności

Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-

nach, od 1 lipca 2013 roku zmie-
szane odpady komunalne muszą 
trafiać do zakładów przetwarza-
nia. W różnych mediach moż-
na usłyszeć lub przeczytać wiele 
informacji dotyczących nowych 
rozwiązań, które mają pomóc 
stworzyć gminom lub ich związ-
kom nowoczesny, korzystny dla 
naszego naturalnego środowiska, 
system gospodarowania odpa-
dami. W tym celu Ministerstwo 
Ochrony Środowiska stworzyło 
nawet specjalną stronę interneto-
wą www.naszesmieci.pl, na któ-
rej wyjaśnia zasady nowego sys-
temu. 

Jak zatem system będzie funk-
cjonował na terenie gmin, bę-
dących uczestnikami Związ-
ków Miedzygminnych: „Selekt” 
i „Obra”. Dla obszaru działa-
nia obydwu związków (tzw. Re-
gion IV), w których zrzeszone są 
w sumie 24 wielkopolskie gmi-
ny, w miejscowości Piotrowo 
Pierwsze już od ubiegłego roku 
funkcjonuje nowoczesny zakład 
– Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEKT Sp. z o.o. To 
instalacja służąca do tzw. mecha-
niczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów komunalnych, 
wytworzonych przez mieszkań-
ców oraz powstałych w zakła-
dach pracy. Co bardzo ważne, 
Zakład posiada status instalacji 

Odpady komunalne w nowym systemie

Co dzieje się z odpadami komunalnymi?
regionalnej, jednej z pięciu funk-
cjonujących w województwie 
wielkopolskim. Po 1 lipca tu tra-
fiać będą wszystkie wytworzone 
w IV Regionie zmieszane odpa-
dy komunalne, odpady z selek-
tywnej zbiórki, odpady zielone, 
a także odpady niebezpieczne. 

Zakład zbudowany jest 
z dwóch niezależnych linii tech-
nologicznych: jedna do przetwa-
rzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, a druga do do-
czyszczania i przetwarzania od-
padów z selektywnej zbiórki.

Pierwsza linia ma za zadanie 
rozdzielenie strumienia odpadów 
komunalnych na frakcje o śred-
nicy 0-20 mm, 20-80 mm i >80 
mm. Frakcja drobna 0-20 mm, 
tzw. „frakcja mineralna” wyko-
rzystywana jest przede wszyst-
kim do wypełniania wyrobisk 
oraz rekultywacji istniejących 
składowisk odpadów, frakcja  
20-80 mm zawierająca najwięk-
szy udział odpadów biodegrado-
walnych przekazywana jest do 
kompostowni w celu ich biolo-
gicznej stabilizacji. Stabilizacja 
odpadów ma za zadanie poddanie 
odpadów procesom tlenowego 
rozkładu materiału organicznego 
oraz ujęcia i oczyszczenia szko-
dliwych gazów procesowych. 
Materiał po stabilizacji jest bio-
logicznie bezpieczny i przeka-
zany do składowania nie wy-
dziela biogazu, a jego objętość 
zmniejsza się o ok. 30%. Frakcja 
>80 mm, po ręcznym wysorto-
waniu surowców wtórnych (pa-
pier i tektura, metale, tworzy-
wa sztuczne), przekazywana jest 
jako komponent do produkcji pa-
liwa alternatywnego, z którego 
odzyskiwana jest energia.

Na drugą linię technologicz-
ną przekazywane są odpady po-
chodzące z selektywnej zbiór-
ki. Tutaj ponownie segregowane 
są surowce wtórne z podziałem 
na papier, tekturę, opakowania 

z tworzyw sztucznych typu PET 
(dodatkowo segregowane na ko-
lory), opakowania z tworzyw 
sztucznych typu PP (opakowania 
po chemii gospodarczej), folię, 
szkło. Pozostałości po sortowa-
niu (nawet do 40% zawartości) 
pochodzące z doczyszczania su-
rowców wtórnych przekazywane 
są jako dodatek do produkcji pa-
liwa alternatywnego. Wszystkie 
odzyskane surowce wtórne prze-
kazywane są do recyklingu.

W wydzielonej części zakładu 
odbywa się kompostowanie od-
padów zielonych (trawa, gałęzie, 
liście, kwiaty), a kompost wyko-
rzystywany jest jako materiał do 
rekultywacji terenów zdegrado-
wanych.

SELEKT posiada również ma-
gazyn przystosowany do tymcza-
sowego gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych takich jak: zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, opakowania po farbach 
i lakierach, baterie i akumulato-
ry, zużyte filtry olejowe, przepra-
cowane oleje, które przekazywa-
ne są specjalistycznym firmom 
do unieszkodliwienia.

Zakład w Piotrowie Pierwszym 
nie posiada własnego składowi-
ska odpadów, dlatego szczególny 
nacisk kładziony jest na odzysk 
możliwie jak największej ilości 
surowców wtórnych, zmniejsza-
nie objętości i szkodliwości od-
padów biodegradowalnych oraz 
przygotowywanie odpadów do 
produkcji paliwa alternatywne-
go.

Funkcjonowanie takiego za-
kładu w Piotrowie Pierwszym 
daje gminom przekazującym tam 
odpady komunalne gwarancje 
osiągnięcia celów, jakie stawia 
Unia Europejska, w szczególno-
ści w kontekście ograniczenia 
ilości poszczególnych rodzajów 
odpadów kierowanych do skła-
dowania w kolejnych latach. 

~MR

Zakład w Piotrowie 
Pierwszym gwarantuje 
gminom osiągnięcie 
ekologicznych celów jakie 
stawia Unia Europejska
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Podajemy do wiadomości, że 
druga połowa stycznia jest okre-
sem przerwy międzysemestralnej. 
Życzymy dobrego wypoczynku 
i zapraszamy w lutym.

13 stycznia weźmiemy aktywny 
udział w XXI Finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ry odbędzie się w Tarnowie Pod-
górnym. 

Trwają także zapisy chętnych 
do wzięcia udziału w zabawie 
karnawałowej, która odbędzie się 
w sobotę, 26 stycznia, w świetli-
cy w Lusowie w godzinach 20.00 
– 2.00. Nasi studenci płacą 50 zł, 
osoby towarzyszące 70 zł. Za-
pewniamy kolację i dobrą zabawę 
przy profesjonalnie dobranej mu-
zyce. Więcej informacji w biurze 
UTW.

31 stycznia w Klubie Se-
niora w Tarnowie Podgórnym 
o godz.18.00 odbędzie się pre-
lekcja WAKACJE SENIORÓW. 
Prosimy o przybycie wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką.

~ Maria Zgoła UTW

 stowarzyszenia

Z okazji Dnia Seniora my – seniorzy z Tarno-
wa Podgórnego – mieliśmy zabawę tanecz-
ną, którą rozpoczęliśmy od wręczenia naszym 

osiemdziesięciolatkom kwiatów i skromnych pre-
zentów. 

Potem obejrzeliśmy występ maluszków z tarnow-
skiego przedszkola „Pod Wesołą Chmurką”. Dzieci 
pięknie tańczyły i śpiewały, a na koniec wzruszają-
co zaśpiewały „Sto lat”. Dziękujemy aktorom za cu-
downy występ, ich rodzicom za przywiezienie małych 
artystów oraz wychowawczyniom za przygotowanie 
przedstawienia. 

Następnym punktem programu naszej zabawy 
były Wybory Miss. Już wcześniej wytypowaliśmy 
10 kandydatek, które (na własny koszt) kupiły ma-
teriały i dały krawcowej do uszycia pięknych kreacji 
(to pomysł naszej koleżanki Wiesi Matuszewskiej – 
dziękujemy!).  Na wybiegu dziewczyny wyglądały 
zjawiskowo, a jury w składzie Józef Różalski, Maria 
Leopold i Jan Grabowski miało wielki problem, by 

W środę, 19 grudnia ubiegłego roku, człon-
kowie i sympatycy UTW spotkali się na 
wspólnym kolędowaniu. Był opłatek, za-

pach świerku, blask światełek, mandarynki, orzechy, 
pierniki i makowiec. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację spotkania i za pysz-
ności, które znalazły się na stołach,  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie za użyczenie sali i wszelką 
pomoc,  Paniom i uczniom ze Szkoły w Lusowie za 
piękne przedstawienie jasełek, a chórzystom z Koła 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego za profesjonalne 
wykonanie kolęd.

W lutym rozpoczyna się kolejny semestr naszej dzia-
łalności. Przedstawiamy wykaz i tematykę wykładów:
-	 5 lutego:  mgr Elżbieta Wieczorkiewicz „Gdzie 

są moje okulary” Sposoby na dobrą pamięć.
-	 19 lutego: dr Ewa Maćkowiak „Show life – wy-

bieram to, co dla mnie dobre”. 
-	 5 marca: dr Andrzej Stogowski „O integracji 

pokoleniowej i międzypokoleniowej”.
-	 19 marca: prof. UAM dr hab. Jan Grad „Dobre 

obyczaje” (savoir vivre)
-	 9 kwietnia: mgr Anna Szulc „Między radością 

życia a obowiązkiem” (Jan Kochanowski).
-	 23 kwietnia: mgr Anna Szulc „Między bytem 

a niebytem” (Bolesław Leśmian).
-	 14 maja: mgr sztuki Piotr Należyty „Lekcja 

muzyki”.
Informujemy i przypominamy, że wykłady są bezpłat-

ne i ogólnodostępne, zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych.

Bawmy się!

wybrać „tę jedyną”. Ostatecznie 
tytuł wygrała Janeczka Bylińska, 
która oprócz korony i kwiatów 
otrzymała wyjazd nad … Jezio-
ro Lusowskie połączony ze zwie-
dzaniem okolic. Śmiechu było co 
niemiara, aż do łez. Przy muzyce 
i dobrym jadle od p. Wojtkowia-
ków bawiliśmy się do późnych 
godzin nocnych. Życzę wszyst-

kim, by mieli okazję do takiej 
zgodnej i miłej zabawy jak nasza.

Na koniec roku, 28 grudnia, 
zwiedzaliśmy szopki bożonaro-
dzeniowe w siedmiu poznańskich 
kościołach. Podziwialiśmy, ile 
trudu, pracy i kosztów zostało po-
niesionych na chwałę Bogu.

~ Halina Burszta
Dziękujemy firmie Komplet 

Polska za ufundowanie słodkości.

Aktualności UTW
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sprawozdanie 

W grudniu 2012 r. odby-
ły się trzy sesje Rady 
Gminy. Dwie z nich 

miały charakter roboczy, a jedna 
niezwykle uroczysty i odświęt-
ny związany z Bożym Narodze-
niem i Nowym Rokiem. Na sesję 
tę przybyli wszyscy, którzy z wy-
jątkowym poświęceniem pracują 
na rzecz lokalnej społeczności, 
dla których etatowa bądź społecz-
na działalność samorządowa jest 
dobrem najwyższym. Była cho-
inka, łamanie się opłatkiem, skła-
danie sobie życzeń. O podniosły 
stan ducha uczestników zadbał 
też Prezbiter Adam Prozorowski, 
Proboszcz Parafii Tarnowskiej, 

kierując do wszystkich Słowo 
Boże. Okolicznościowe wystąpie-
nia skierowali do zebranych tak-
że poseł Waldy Dzikowski, Wójt 
Tadeusz Czajka oraz piszący te 
słowa. W części artystycznej z ja-
sełkowym przedstawieniem wy-
stąpił chór Allegro z Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym oraz 
zespół Iskierka ze Szkoły Pod-

stawowej w Ceradzu Kościel-
nym. Wigilijny nastrój udzielił 
się wszystkim uczestnikom tego 
opłatkowego spotkania. 

Pierwsza z roboczych sesji od-
była się 11 grudnia. Rada Gminy 
podjęła w tym dniu aż 20 uchwał. 
Najważniejsza z nich dotyczyła 
zatwierdzenia taryf Tarnowskiej 
Gospodarki Komunalnej TP-KOM 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków (nowe stawki na str. 
31 – red.). Rada drobiazgowo za-
nalizowała przedstawioną kalkula-
cję i po dyskusji oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień prezesa spółki zaakcep-
towała zaproponowane stawki. Za-
twierdzono też plan inwestycyjny 
spółki dotyczący rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w Gminie Tarnowo Podgór-
ne na lata 2013-2015. Jak zwykle 
ważnym punktem porządku obrad 
były uchwały z zakresu gospodar-
ki przestrzennej. Uchwalono dwa 
plany zagospodarowania prze-
strzennego w Swadzimiu (frag-
ment ul. Wysogotowskiej) oraz 
w Tarnowie Podgórnym (część po-
łudniowa). Rada wyraziła też swą 
wolę w sprawach przystąpienia do 
opracowania dwóch miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego w Lusówku. Dokona-
no też analizy przesunięć w pla-
nie budżetu na 2012 i po dyskusji 
wyrażono na nie zgodę w formie 
uchwały. Ważnym punktem po-
rządku obrad było też wystąpienie 
Wójta w sprawie Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Usłyszeliśmy 
o wszystkich uwarunkowaniach, 
jakie brane były pod uwagę przy 
wyborze lokalizacji, wielkości 
i charakteru obiektu oraz konkret-
nej koncepcji budowy tego przed-
sięwzięcia. 

Sesja w dniu 28 grudnia z pew-
nością zasługuje na miano naj-
ważniejszej sesji w ubiegłym 
roku. Rada Gminy zdecydowaną 
większością głosów uchwaliła na 
niej budżet Gminy na 2013 rok. 
Zanim jednak do tego doszło już 
od połowy listopada poszczegól-
ne komisje stałe Rady Gminy pra-
cowały nad wyrażeniem swojej 
opinii na wyżej wymieniony te-
mat. Rozpatrywane i analizowa-

ne były rozmaite aspekty finan-
sowania poszczególnych dziedzin 
działalności Gminy. Wszystkie 
komisje wyraziły pozytywną opi-
nię w sprawie ilości środków za-
gwarantowanych na sfinansowa-
nie zadań będących w kręgu ich 
zainteresowania. 

Pozytywną opinię końcową 
w tej sprawie wydała też Komi-
sja Budżetu i Rozwoju. W dys-
kusji na temat projektu budżetu 
Gminy na 2013 rok radni skupiali 
się głównie na planie wydatków 
inwestycyjnych. Takie podejście 
to już długoletnia tradycja, której 
nie przerwało nawet uchwalenie 
w ubiegłym roku Planu Rozwo-
ju Lokalnego, konkretyzującego 
listę inwestycji i pozycjonowa-
nie ich w czasie. W swych wystą-
pieniach radni nie kryli też obaw 
na temat wpływu kryzysu go-
spodarczego na dochody budżetu 
Gminy w 2013 roku. Rozważano 
rozmaite scenariusze wskazując 
szczególnie wrażliwe na kryzys 
źródła dochodów Gminy. Wszy-
scy jednak wyrażali graniczącą 
z pewnością nadzieję, że plan do-
chodów Gminy na 2013 rok jest 
- na skutek niezwykle korzystnej, 
nowoczesnej i odpornej na kry-
zys struktury - możliwy do cał-
kowitego wykonania. Zanotowa-
łem kilka określeń, jakie padały 
dla scharakteryzowania projektu 
budżetu Gminy na 2013 rok. Oto 
niektóre z nich: „prorozwojowy”, 
„kreujący dochody”, „umiarko-
wanie odważny”, „oszczędny”. 
Takie oceny dają nadzieję na wy-
konanie planu. Szczegółową ana-
lizę budżetu na rok 2013 znajdą 
Państwo na łamach naszej gazety. 
Na opisywanej sesji Rada Gmi-
ny podjęła wiele ważnych, god-
nych uwagi uchwał. Ze względu 
na szczupłości miejsca na na-
szych łamach nie mogę jednak 
wspomnieć o wszystkich. Zain-
teresowanych odsyłam na stro-
nę internetową, gdzie dostępne 
są szczegółowe informacje oraz 
protokoły. Kolejna sesja Rady 
odbędzie się 29 stycznia. Serdecz-
nie na nią wszystkich mieszkań-
ców Gminy zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Sesja w dniu 28 grudnia 

z pewnością zasługuje 

na miano najważniejszej 

w ubiegłym roku. Rada 

Gminy zdecydowaną 

większością głosów 

uchwaliła na niej budżet 

Gminy na 2013 rok

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 11, 18 i 28 grudnia
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 stowarzyszenia

W grudniu obchodziliśmy 
roczek Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Ba-

ranowie. Uczęszcza do niego 20 
osób niepełnosprawnych. Warsz-
tat mimo młodego wieku, osią-
gnął już swoją dojrzałość i działa 
„pełną parą”. Uzyskał pozytywną 
ocenę po kontroli Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu, które nadzoruje Warsztat. 

Na gościach duże wrażenie 
robi panujący tam ruch, widocz-
na w każdym miejscu praca, ak-
tywność uczestników, radość na 
ich twarzach. Naszym wspólnym 
jest to, że nasi podopieczni z co-
raz większą przyjemnością w za-
jęciach uczestniczą. Wielu nie 
wyobraża już sobie, by pozostać 
w domu, a nie przyjechać na za-
jęcia. Satysfakcję sprawiają też 
zauważalne postępy rehabilitacji 
psychicznej i fizycznej, zdoby-
wane umiejętności, odkryte ta-
lenty, krok po kroku większa sa-
modzielność oraz coraz lepsze 
relacje międzyludzkie. Widocz-
nym dla wszystkich efektem pra-
cy są wytwarzane przez uczest-
ników dzieła artystyczne, coraz 
chętniej zamawiane przez osoby 
prywatne, firmy i urzędy. Nam, 
działaczom społecznym Stowa-
rzyszenia ROKTAR, sprawia 
wielką satysfakcję to, że może-
my w tym postępie osób niepeł-
nosprawnych uczestniczyć. Stale 
jest otwarta lista osób oczekują-
cych na uczestnictwo w Warszta-
cie, na którą można się zapisać. 

Warsztat Terapii Zajęciowej  
ma już rok. Co dalej?

Od czasu do czasu zdarzają się 
przypadki losowe i zwalnia się 
miejsce w Warsztacie.

Mamy plany na inne, instytucjo-
nalne aktywności Stowarzyszenia, 
które zamierzamy rozwinąć w roku 
2013. Chcemy o nich powiedzieć 
na najbliższym Walnym Zebra-
niu Stowarzyszenia. Odbędzie 
się ono 15 lutego (piątek) 2013 r. 
o godz. 18.00 w siedzibie Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Bara-
nowie, ul. Wspólna 5, na które już 
teraz zapraszamy. Wtedy przed-
stawimy też sprawozdanie za rok 
2012, prosząc członków Stowa-
rzyszenia o udzielenie absoluto-
rium Zarządowi.

Nasza działalność jest finan-
sowana ze składek członkow-
skich, z dotacji Gmin Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne, ze środków 
przeznaczonych na realizację za-
dań z konkursów ofert Urzędu 
Marszałkowskiego, z darowizn 
firm oraz ze środków celowych 
na działalność Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej z PFRON i Staro-

stwa Powiatowego w Poznaniu. 
Jednak najbardziej cenna dla nas 
jest pomoc finansowa indywidu-
alnych osób. Odbieramy ją przede 
wszystkim jako akceptację naszej 
pracy społecznej i zaufanie dla 
gospodarności. Nabieramy prze-
konania, że popiera nas coraz licz-
niejsza rzesza konkretnych osób. 

Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR posiada status organizacji 
pożytku publicznego (OPP) i ma 
prawo być wspomagane poprzez 
otrzymywanie odpisów 1% po-
datku dochodowego. Dziękuje-
my wszystkim, którzy dotychczas 
wsparli naszą działalność. Każ-
da złotówka otrzymana była dwa 
razy oglądana nim została rozsąd-
nie wydana. Wszystkie otrzymy-
wane środki finansowe są kiero-
wane bezpośrednio i jedynie dla 
osób niepełnosprawnych.

Jak najserdeczniej prosimy: pa-
miętajcie o nas Państwo przy spo-
rządzaniu swojego rozliczenia 
podatkowego za rok 2012. Przy 
przekazaniu 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 
należy w zeznaniu podatkowym 
podać jedynie dane pozwalające 
na właściwe zidentyfikowanie or-
ganizacji pożytku publicznego – 
to jest numer KRS. Nasz numer 
KRS: 0000316203

Zapraszamy do naszego Stowa-
rzyszenia (nr tel. kontaktowego 
502 631 137)

~ Kazimierz Szulc 

Jak co roku zaraz, po świę-
tach Bożego Narodzenia, ob-
chodzimy rocznicę wybu-

chu Powstania Wielkopolskiego. 
W tym roku obchodziliśmy ja już 
po raz 94. Uroczystości w Lu-
sowie odbyły się na miejsco-
wym cmentarzu przy grobie Gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego, 
drugiego (po majorze Stanisławie 

Rocznica Powstania
Taczaku) Głównodowodzącego 
Powstaniem Wielkopolskim. Ran-
gę  ceremonii podkreślił udział 
Wójta Tadeusza Czajki i pocz-
tów sztandarowych wystawionych 
przez Towarzystwo Pamięci Gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego 
i Szkołę Podstawową im. Gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego w Lu-
sowie. Ciepło przyjętym akcentem 

był udział kibiców Lecha Poznań 
ze Stowarzyszenia Wiara Lecha. 
Z okazji święta każdy zaintereso-
wany miał możliwość bezpłatnego 
zwiedzania Muzeum.

~ Michał Krzyżaniak,  
Michał Kempiński   

Muzeum Powstańców  
Wielkopolskich w Lusowie
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 12 grudnia

Jedna z najważniejszych sesji 
(XXIV) Rady Powiatu odbyła 
się 12 grudnia. Jej wiodącym 

tematem było uchwalenie budżetu 
na 2013 r. poprzedzone szczegóło-
wą analizą dochodów i wydatków 
na rok 2013, zarówno w poszcze-
gólnych komisjach Rady Powiatu, 
jak i na wyjazdowym posiedzeniu 
w Mierzęcinie. Wyjaśnień udzie-
lała Skarbnik Renata Ciurlik oraz 
Starosta Jan Grabkowski. 

Przed podjęciem uchwały bu-
dżetowej Rada rozpatrzyła jeszcze 
następujące sprawy: 

- ustalenie wykazu wydatków 
niewygasających na rok 2012 
z jednoczesnym określeniem osta-
tecznego terminu ich wykonania 
(w tym wydatki majątkowe na 
12.867.327 zł), 

-  zmiana budżetu na rok 2012 
i co za tym idzie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2012 – 2017, 

- przyjęcie Planu Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu w Poznaniu 
na rok 2013, 

- zmiana uchwały nr XV/127/
IV/2012 Rady Powiatu 
z 28.02.2012 w sprawie powie-
rzenia Gminie Swarzędz zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 
2512P w zakresie realizacji zada-
nia pn. „Budowa drogi łączącej 
ul. Rabowicką z drogą krajową nr 
92”, 

- ustalenie tryby udzielania i roz-
liczenia dotacji dla niepublicznych 
szkół i placówek o uprawnieniach 
szkół i placówek publicznych oraz 
sposobu i zakresu kontroli prawi-
dłowego ich wykorzystania, 

- nadanie statutu Gimnazjum 
Sportowemu w Puszczykowie.

Podjęcie uchwały budżetowej 
na rok 2013 r poprzedziło od-
czytanie projektu uchwały przez 
Przewodniczącego Rady Piotra 
Burdajewicza, wysłuchanie opinii 
Komisji Rady, wysłuchanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Po tych wstępnych procedurach 
Rada jednogłośnie przegłosowała 
budżet na rok 2013. Jest on stabil-
ny, a przede wszystkim bezpiecz-
ny. Dochody wyniosą 204.634.525 
zł, wydatki 216.704.523 zł (wy-
datki bieżące 180.613.210 zł, ma-
jątkowe 36.091.315 zł. Deficyt 
w kwocie 12.070.000 zł postana-
wiono sfinansować kredytem ban-
kowym. W momencie pojawienia 
dodatkowych dochodów lub wol-
nych środków po zamknięciu roku 
2012 będą realizowane zadania, 
które nie znalazły się w projek-
cie w trakcie jego opracowania, 
a znalazły się w uzasadnieniu do 
projektu jako informacja dodatko-
wa. Podobna procedura dotyczyła 
uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2013-2017 
(została przyjęta jednogłośnie). 
Rada zapoznała się ze sprawozda-
niem z Prac Zarządu Powiatu za 
okres od 19 listopada do 7 grud-
nia 2012 r. 

 Z pozdrowieniem  
noworocznym 

Radna Powiatu 
Krystyna Semba

Zgodnie z tradycją Nowy 
Rok powitaliśmy w tar-
nowskim parku wystrza-

łem z armaty brackiej. 
W naszym bractwie rok 2012 

był rokiem szczególnym, dokona-
liśmy wyboru nowych władz, zor-
ganizowaliśmy szereg udanych 
imprez strzeleckich, zwyczajowo 
braliśmy udział w wydarzeniach 
organizowanych na terenie naszej 
Gminy, szczególnie podczas ob-
chodów świąt narodowych. 

Za nami już także Bal Królew-
ski, który odbył się 5 stycznia. 
Siostry i bracia wspólne z sym-
patykami bractwa bawili się we 
wspaniałej atmosferze i szam-
pańskim nastroju. Bal Królewski 
zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy 
tańcem narodowym – polonezem. 

Życzę, aby w roku 2013 nie za-
brakło nam sukcesów, również 

Wiadomości brackie

tych sportowych podczas strze-
leckich zmagań. Wszystkim sym-
patykom i przyjaciołom naszego 
bractwa życzę zdrowia i Dosiego 
Roku.

Z brackim pozdrowieniem
Prezes Stanisław Bączyk

Terminarz wydarzeń Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego 
organizowanych w 2013 r. na 
strzelnicy przy ul. Zachodniej w 
Tarnowie Podgórnym

Data Wydarzenie

13 stycznia Strzelanie dla WOŚP

20 stycznia O tarczę św. Sebastiana

9 marca Z okazji Dnia Kobiet

16 marca Walne Zebranie Delega-
tów Okręgu Szamot.

3 maja Strzelanie 3-majowe

18 maja Strzelanie o tytuł Króla 
Zielonoświątkowego

29 czerwca Strzelanie o tytuł Króla 
Zielonoświątkowego 
Okręgu Szamotulskiego

7 września Strzelanie o tytuł Króla 
Żniwnego

12 paździer-
nika

Strzelanie o Puchar 
Przechodni Prezesa 
ZKBS RP

11 listopada Strzelanie Niepodległo-
ściowe

8 grudnia Turniej Mikołajkowy

Zapraszamy !
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Tarnowo Podgórne

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego  
w Tarnowie Podgórnym 

zawiadamia swoich członków, 
że 9 lutego odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze 
koła. Początek zebrania o 15.00 
w Sali GOK SEZAM w Tarno-
wie podgórnym przy ul. Ogro-
dowej. 

Program: 
- Stwierdzenie quorum 15.00.  
- Drugi termin zebrania 15.15.
- Sprawozdanie z działalności 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
Sądu Koleżeńskiego, głosowanie 
nad absolutorium, preliminarzem 
budżetowym, planem pracy na 
2013 r.

- Wybory:
• powołanie komisji wyborczej 

i skrutacyjnej,

• wybory prezesa koła, zarządu, 
komisji rewizyjnej i sadu koleżeń-
skiego,

- Informacje bieżące, wol-
ne głosy i wnioski (w przerwie 
wspólny posiłek).

Uwaga – prosimy o zabranie 
legitymacji członkowskiej. Zna-
ki PZW i zezwolenia na wędko-
wanie można wykupić w każdy 
wtorek w godz. 18.00 – 20.00 
w sekretariacie. Wędkarze, którzy 
ukończyli 75 lat, posiadają ulgę 
50%. Od 1 stycznia regulamin po-
łowu ryb na Jez. Lusowskim zo-
stał dostosowany do RAPR PZW 
co do ilości i wymiarów ochron-
nych. Okres wędkowania z łodzi 
został wydłużony o dwa miesiące, 
od 1 kwietnia do 30 listopada.

Zapraszam do udziału do ze-
braniu

~Marek Perz - Prezes Koła

Przeźmierowo

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Przeźmierowie zawiadamia 

swoich członków, że 27 stycznia 
odbędzie się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze koła. Spotka-
nie rozpocznie się o godz. 12.30 w 
sali OSIR  (tzw. „stara kotłownia”) 
w Przeźmierowie przy ul. Ko-
ścielnej. Drugi termin zebrania 27 
stycznia 2013 r., godz. 12.45.

W programie:
- Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Koła,
- Sprawozdanie Komisji Rewi-

zyjnej Koła,
- Plan pracy i preliminarz bu-

dżetowy na 2013 r.,
- Wybory władz Koła na kolej-

ną kadencję,
Po zebraniu możliwość opłace-

nia składek na 2013 r. 
~Janusz Jagiełka  Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie

Z notatnika Gminnego Strażnika

Straż Gminna w grudniu 2012 roku wykonywa-
ła obowiązki nałożone przez ustawę o strażach 
oraz przepisy prawa miejscowego. Podejmo-

wała najczęściej interwencje związane z: 
• bezpieczeństwem w komunikacji – 67, 
• nieprzestrzeganiem aktów prawa miejscowego – 48,
• zwierzętami – 28, 
•  wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu – 10, 
•  przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

– 22, 
• innymi nieprawidłowościami – 58.

Łącznie podejmowaliśmy 233 interwencje; z cze-
go 133 zostały podjęte w wyniku działań własnych 
lub wynikały z analizy problemów występujących 
w poszczególnych miejscowościach. Pozostałe zgło-
szenia to interwencje mieszkańców Gminy.

Rozpoczynają się ferie zimowe. Często mamy do 
czynienia z sytuacją, gdy dzieci spędzają zimowe fe-
rie w miejscu zamieszkania i pozostają przez kilka 
lub kilkanaście godzin bez opieki pracujących rodzi-
ców czy opiekunów. Rozmawiajmy z naszymi pocie-
chami, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały ob-
cych ludzi do domu. Dziecko powinno mieć kontakt 
telefoniczny z rodzicami i informować ich o każdym 
istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, w par-
kach lub też w innych miejscach dzieci powinny ba-
wić się w grupie – najlepiej pod okiem dorosłego 
opiekuna. 

Dziecku należy również powie-
dzieć, że z obcymi nie wolno mu 
rozmawiać, ani oddalać się w ich 
towarzystwie. Rodzice nastolat-
ków, które udają się na wypoczy-
nek w grupie rówieśników, po-
winni dokładnie wiedzieć gdzie 
i z kim wybiera się młoda osoba. 
Starajmy się poznać współuczest-
ników i utrzymujmy z synem lub 
córką stały kontakt telefoniczny. 

Dzieci uwielbiają zabawy na 
lodowiskach, ślizgawkach, czy 
zamarzniętych zbiornikach wod-
nych. Szczególnie w okresie fe-
rii zimowych warto przypomnieć 
o podstawowych zasadach:

- nie zjeżdżamy na sankach 
w pobliżu dróg – także tych rzad-
ko uczęszczanych, zawsze zwra-
camy uwagę, czy zachowana jest 
bezpieczna odległość do najbliż-
szej ulicy;

- rzucając się śnieżkami nie łą-
czymy miękkiego śniegu z kawał-
kami lodu czy kamyczkami;

- na łyżwach jeździmy tylko 
w wyznaczonych miejscach; staw 
czy jezioro, nawet jeśli pokryte są 
lodem, nie zawsze są bezpiecz-

nym miejscem do zabawy, gdyż 
lód w każdej chwili może się za-
łamać lub popękać.

Apeluję do dzieci i młodzieży 
o rozwagę, a do rodziców i opieku-
nów zwracam się z prośbą o zwró-
cenie szczególnej uwagi, na to co 
robią ich pociechy w czasie wol-
nym. My dorośli musimy reago-
wać, gdy widzimy dzieci bawiące 
się w niebezpiecznych miejscach. 
By zapobiec nieszczęściu zawsze 
możemy o zagrożeniu poinformo-
wać Straż Gminną lub Policję.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Kiedy lód się załamie,  
pamiętaj by:
- zachować spokój,
- nie wpadać w panikę,
- działać zdecydowanie,
-  nie wykonywać zbędnych 

ruchów,
-  złapać się krawędzi lodu, wyko-

nywać nogami ruchy pływackie 
do czasu, aż ciało przyjmie 
pozycję poziomą,

- starać się wypełznąć na lód,
-  trzymać się mocno rzuconego 

sprzętu.
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Obowiązek stosowania zasad integrowanej 
ochrony roślin przez wszystkich profesjo-
nalnych użytkowników środków ochrony 

roślin począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. wynika 
z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz 
rozporządzenia nr 1107/2009. Zgodnie z ogólnymi 
zasadami integrowanej ochrony roślin określonymi 
w załączniku III do dyrektywy 2009/128/WE:

1) nad chemiczne metody zwalczania organizmów 
szkodliwych przedkładać należy metody biologicz-
ne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli za-
pewniają one ochronę przed organizmami szkodli-
wymi,

2) zapobieganie występowaniu organizmów szko-
dliwych powinno być osiągane m.in. przez:

a) stosowanie płodozmianu,
b) stosowanie właściwej agrotechniki,
c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyj-

nych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego 
poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennic-
twie,

d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wap-
nowania, nawadniania i melioracji,

e) stosowanie środków zapobiegających introduk-
cji organizmów szkodliwych,

f) ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających 
występowaniu organizmów pożytecznych,

g) stosowanie środków higieny fitosanitarnej (ta-
kich jak regularne czyszczenie maszyn i sprzętu 

Integrowana ochrona roślin
wykorzystywanego w uprawie 
roślin), aby zapobiec rozprze-
strzenianiu się organizmów szko-
dliwych,

h) stosowanie środków ochrony 
roślin w sposób ograniczający ry-
zyko powstania odporności u or-
ganizmów szkodliwych.

Decyzje o wykonanie zabiegów 
ochrony roślin powinny być po-
dejmowane w oparciu o monito-
ring występowania organizmów 
szkodliwych, z uwzględnieniem 
progów ekonomicznej szkodliwo-
ści. Dokonując wyboru środków 
ochrony roślin należy brać pod 
uwagę ich selektywność. Ponad-
to, stosowanie środków ochrony 
roślin powinno być ograniczo-
ne do niezbędnego minimum, 
w szczególności poprzez zredu-
kowanie dawek lub ograniczenie 
liczby wykonywanych zabiegów. 
Wg projektu ustawy o środkach 
ochrony roślin, która utkwiła 
w sejmie przewiduje się, że do 
wniosku o wydanie zezwolenia na 
wprowadzanie środków ochrony 
roślin do obrotu dołączane będzie 

uzasadnienie uwzględniające opis 
alternatywnych metod zwalczania 
organizmów szkodliwych wraz 
ze wskazaniem przyczyn nieza-
stosowania tych metod oraz opis 
przewidywanych skutków wyni-
kających z wystąpienia zagroże-
nia organizmami szkodliwymi, 
w tym skutków ekonomicznych, 
jak również wpływu tego zagro-
żenia na produkcję rolną.

Aby przybliżyć rolnikom te 
ważne zagadnienia mające za-
sadniczy wpływ na ich warszta-
ty pracy, służba doradcza WODR 
w Poznaniu organizuje 28 stycz-
nia (poniedziałek) o godz. 10.00 
szkolenie specjalistyczne „Inte-
growana ochrona roślin upraw-
nych na przykładzie pszenicy”. 
Miejsce: Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Tarnowie Podgórnym, 
ul. 23 Października 35 (potocznie 
zwane „na stadionie”). 

Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy.

~Wiesław Biały 

W samo południe, 6 
stycznia, po raz trze-
ci wyruszył z Placu 

Wolności na Stary Rynek Orszak 
Trzech Króli. Fundacja „Otocz-
my Troską Życie” włączyła się 
w ogólnopolskie obchody Świę-
ta Objawienia Pańskiego. Jak 
co roku były korony i śpiewniki 
z kolędami dla uczestników, trzej 
królowie ze świtą w barwnych 
strojach oraz stajenka. Była to 
okazja do wspólnego kolędowa-
nia w otwartej przestrzeni miej-
skiej z całymi rodzinami, do obej-
rzenia występów aktorskich oraz 
do chwili refleksji. 

Poznański Orszak to inicjaty-
wa różnych środowisk zaangażo-
wanych w działania społeczne, 
religijne i kulturalne. Fundacja 

Kolędy – lepiej śpiewać niż słuchać,  
lepiej razem niż samemu...

„Otoczmy Troską Życie” włą-
czyła się aktywnie w organiza-
cję Orszaku, którego misja i cele 
są spójne z naszymi: pielęgno-
wanie oraz szerzenie wartości 
chrześcijańskich, prorodzinnych 
i wspólnotowych. Fundacja zajęła 
się koordynacją i zbiórką fundu-

….z potrzeby serca…

szy na wsparcie organizacji orsza-
ku (m.in. na sprzęt nagłaśniający, 
transport i wypożyczenie zwie-
rząt – wielbłąda i koni, wydruko-
wanie koron, śpiewników, plaka-
tów i ulotek). Fundacja zakupiła 
również słodycze dla uczestników, 
rozdane na zakończenie Orszaku.

Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy Wielkopolanie przybyli licz-
nie, całymi rodzinami. – Orszak 
nie maszeruje za czymś lub prze-
ciwko czemuś, tylko idzie i zapra-
sza każdego bez wyjątku do od-
wiedzenia betlejemskiej stajenki. 
– powiedział Prezes Fundacji Or-
szak Trzech Króli. Uczestnictwo 
w marszu było świadectwem, które 
szczególnie w Roku Wiary mamy 
obowiązek dawać.

~ Prezes Barbara Nowak 

fot. archiwum 
fundacji
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Panie Wójcie, skąd pomysł 
ustanowienia wyróżnienia „Ak-
tywni Lokalnie”?

Wójt Gminy Tadeusz Czajka: 
Z pewnością jest to efekt dyna-
micznego rozwoju naszej Gminy. 
Dziś mówimy nie tylko o roz-
woju w sferze gospodarczej, ale 
również o równolegle przebie-
gającym intensywnym procesie 
przemian społecznych. War-
to podkreślić, że specjaliści od 
oceny rozwoju lokalnych samo-
rządów bardzo wysoko oceniają 
przemiany społeczne w Gminie 
Tarnowo Podgórne. Motorem 
przemian są organizacje pozarzą-
dowe: stowarzyszenia, związki, 
fundacje, kluby sportowe itp. Na 
terenie naszej Gminy działa ich 
ponad pięćdziesiąt. Wszystkie wy-
konują zadania oczekiwane i po-
żytkowanie przez mieszkańców. 

Co prawda większość z nich re-
alizując swoje cele korzysta z do-
finansowania Gminy w ramach 
„Programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi”, ale 
również muszą posiadać własne 
środki, pozyskane z innych źró-
deł. Za działalnością tych organi-
zacji stoją ludzie – liderzy, którzy 
poświęcają swój czas i nierzadko 
pieniądze, nie licząc w zamian na 
żadne korzyści oprócz satysfakcji 
osobistej. Ta nagroda ma doce-
nić szczególne zaangażowanie 
w działalność non-profit. 

Ale przecież mamy już dwa 
rodzaje wyróżnień „Zasłużony 
dla Gminy Tarnowo Podgórne” 
i „Tarnowski Lew”.

Wójt Gminy Tadeusz Czajka: 
To prawda. Chciałbym jednak 
zwrócić uwagę na różny charak-
ter tych wyróżnień. 

„Zasłużony dla Gminy Tar-
nowo Podgórne” to najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie lokalne 
nadawane przez Radę Gminy. 
Zostało ono ustanowione pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych na 
okazję podsumowania dziesię-
ciolecia funkcjonowania lokal-
nego samorządu. Jego kryteria 
pozwalają nadać tytuł zasłużone-
go osobom fizycznym i prawnym, 
obywatelom polskim, a także oso-
bom i organizacjom z zagranicy. 
Głównym kryterium przyznawa-
nia tego tytułu jest szczególna 
zasługa dla Gminy w szerokim 
spektrum dziedzin.

Z kolei dla uhonorowania osią-
gnięć  spektakularnych, nierzad-
ko o charakterze jednorazowym, 
szczególnie w dziedzinie gospo-
darczej (np. za największą inwe-
stycję danego roku), zostało usta-
nowione wyróżnienie „Tarnowski 
Lew”. Jest ono przyznawane 
przeze mnie i wręczane podczas 
Spotkań Noworocznych. 

Nowe wyróżnienie „Aktywni 
Lokalnie” jest dedykowane śro-
dowiskom działającym non-profit 
na rzecz mieszkańców.  Chciał-
bym, aby było ono wręczane co 
roku, podczas Koncertu Nowo-
rocznego, przy jak najliczniej-
szym udziale mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

~ Rozmawiała: A. Rzeźnik

Aktywni lokalnie
– zawsze potrzebni!
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Aktywny Lokalnie
dla Pana Grzegorza Wasielewskiego

Prezesa Gminnego Klubu Sportowego TARNOVIA 

w latach 1995 -2012

Pełniąc funkcję prezesa stworzył profesjonalną, liczącą 

się w środowisku sportowym organizację 

To Jego staraniem utworzone zostały sekcje koszyków-

ki oraz siatkówki. W czasie pełnienia przez Niego funkcji 

prezesa tarnowska koszykówka odnosiła sukcesy w I lidze,  

a piłkarze awansowali do IV ligi. 

Wychowankowie Gminnego Klubu Sportowego TARNO-

VIA, dzięki warunkom tworzonym im przez znakomicie za-

rządzany klub, od lat osiągają wysokie lokaty – szczegól-

nie sekcja kolarska – zwieńczone tytułami mistrzów regionu, 

kraju oraz Europy.
Jako przewodniczący Rady Sportu był propagatorem idei 

zapewnienia możliwości rozwijania sportowych pasji miesz-

kańcom Gminy Tarnowo Podgórne.

Donator, wspierający – również finansowo – funkcjonowa-

nie Gminnego Klubu Sportowego TARNOVIA, co było szcze-

gólnie ważne w trudnych dla sportu czasach.

Człowiek, któremu idee sportu są wyjątkowo bliskie. In-

spiruje otoczenie swym zaangażowaniem i wewnętrzną siłą 

tworzenia. 
Jego pasja i entuzjazm wyznaczają nam nowe poziomy 

rozwoju.
Aktywny Lokalnie

dla Pana Jacka DobrzenieckiegoWiceprezesa Stowarzyszenia Pojednanie  Tarnowo Podgórne – Blitzenreute
Swoją dwudziestopięcioletnią pracą na rzecz Stowarzysze-nia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute przyczynił się do zbudowania trwałych pomostów polsko-niemieckiej współpracy wbrew bolesnym, historycznym stereotypom. Organizator corocznych polsko-niemieckich spotkań, które przez lata stały się namacalnym dowodem umacniania mię-dzynarodowych przyjaźni. Dzięki Jego niezwykłej skrupulat-ności i ogromnemu zaangażowaniu wspólnie spędzone dni pozostają na długo w pamięci uczestników, a zebrane do-świadczenia stanowią podstawę do pogłębiania partnerskich kontaktów pomiędzy społecznościami Gmin Tarnowo Podgór-ne i Fronreute.

Gorący orędownik na rzecz włączania młodzieży w pracę Stowarzyszenia, przekonany o tym, iż kontynuacja idei pojed-nania i współpracy pomiędzy narodami możliwa jest tylko po-przez zaangażowanie kolejnych pokoleń. Bezgranicznie oddany idei budowania nowoczesnego spo-łeczeństwa zjednoczonej Europy. Człowiek pełen wewnętrz-nego piękna, subtelności, promieniujący radością życia. Po-dążający przez życie w poszukiwaniu szczęścia w myśl słów Josepha Cambella: „Idź za swoim szczęściem, a wszechświat otworzy przed tobą drzwi tam, gdzie dotąd były tylko ściany”.

Aktywny Lokalnie
dla Pana Wojciecha Janczewskiego

Prezesa Stowarzyszenia „DAR SERC”

Bezgranicznie oddany szczytnej idei niesienia bezintere-

sownej pomocy potrzebującym.
Organizator pięćdziesięciu akcji honorowego oddawania 

krwi, podczas których zebrano ponad trzy tysiące litrów tego 

ratującego życie i zdrowie leku. Dzięki Jego ogromnemu za-

angażowaniu i wytrwałości nieustannie poszerza się grono 

osób honorowo oddających krew. Na szczególne wyróżnie-

nie zasługują działania na rzecz szerokiego propagowania 

idei krwiodawstwa wśród młodych pokoleń.

Gminny koordynator pomocy rzeczowej dla osób poszko-

dowanych w klęskach żywiołowych. Inicjator akcji zbierania 

i przekazywania darów dla najbardziej potrzebujących. Swym 

działaniem i postawą zjednoczył mieszkańców i przedsiębior-

ców Gminy Tarnowo Podgórne, którzy otwierają swe serca 

i materialnie wspierają bliźnich w kolejnych akcjach.

Nieustannie niosący pomoc najsłabszym poszkodowanym 

przez los – dzieciom z Domów Dziecka.

Animator stałej współpracy z Polakami mieszkającymi 

w Rejonie Solecznickim na Litwie, budujący i wzmacniający 

międzynarodowe kontakty Gminy Tarnowo Podgórne. Dzię-

ki Jego osobistemu zaangażowaniu i cyklicznemu wspiera-

niu polskich placówek oświatowych, kulturalnych i społecz-

nych, pielęgnowana jest szeroko rozumiana polskość daleko 

poza granicami naszego kraju. 
Człowiek wrażliwego i otwartego serca, godny najwyższe-

go uznania. 
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Karolina Garlińska-Ferenc i Włodzimierz Kalemba

Koncertu wysłuchało ponad 850 osób

Uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu

Popisy Mażoretek

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod batutą Pawła Joksa

fot. K. Ratajczak
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Czteroletnia I wojna świato-
wa militarnie i gospodar-
czo wyczerpała walczące 

strony. Rosję ogarnął powszech-
ny bałagan polityczny i gospo-
darczy. Tę sytuację wykorzystali 
bolszewicy wywołując rewolucję 
lutową i potem październikową 
w 1917 r. Pod koniec 1918 r. rów-
nież Rzeszę Niemiecką ogarnę-
ła fala rewolucyjna. Z obawy 
przed jej rozszerzeniem się 10 li-
stopada 1918 r. Niemcy zwolnili 
z twierdzy magdeburskiej Józefa 
Piłsudskiego, dając mu zadanie 
utworzenia Polskiego Państwa 
na ziemiach zaborów rosyjskiego 
i austriackiego, To miało zatrzy-
mać ekspansję rewolucji na za-
chodnią Europę. 

Na ziemiach tych dwóch za-
borów Polacy stosunkowo łatwo 
wywalczyli wolność i niepodle-
głość. Niemcy jednak nie zamie-
rzali oddać Pomorza, Wielkopol-
ski i Śląska. Tam od dziesiątków 
lat tworzyły się tajne polskie or-
ganizacje. Nasze dążenia do od-
zyskania niepodległości wspiera-
li prezydent Ameryki, przywódcy 
państw zachodnich i Papież Bene-
dykt XV. 

Wobec sprzyjającej sytuacji po-
litycznej Komisariat Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu zwo-
łał do Poznania, na dzień 3 grud-
nia 1918 r. Sejm Dzielnicowy dla 
Polaków, mieszkających w 102 
powiatach na polskich ziemiach 
niemieckiego zaboru i 8 powia-
tach z Rzeszy Niemieckiej. W su-
mie zaproszono 1400 delegatów, 
reprezentujących wszystkie stany 
i zawody. 

Głównym celem Sejmu było 
pokazanie dążenia do odzyska-
nie niepodległości przez Polskę. 
Z Gminy Tarnowo w obradach 
tego Sejmu uczestniczyli ksiądz 
Ignacy Serdecki z Lusowa, Zyg-
munt Pluciński z Lusówka i Fran-
ciszek Stepczyński z Tarnowa. 

By nikt nie zakłócił sejmowych 
obrad, bezpieczeństwa strze-
gło 235 skautów, Straż Ludowa 
i członkowie cechów, towarzystw 
i związków. Bano się zakłóceń, 

Polski Sejm Dzielnicowy

ponieważ niemiecka prasa i haka-
tyści nie chcieli dopuścić do tego 
Polskiego Sejmu. Rozpuszczali 
oni fałszywe pogłoski o mszcze-
niu się Polaków na ludności nie-
mieckiej i żydowskiej.

Obrady sejmowe poprzedziło 
nabożeństwo w kościele farnym. 
Po nim delegaci szli czwórkami 
w pochodzie do sali Lemberta 
w pasażu Apollo. Na ulice wyszli 
Poznaniacy tworząc dwustron-
ny szpaler pochodu. Śpiewano 
i grano hymn i polskie pieśni pa-
triotyczne. Ogromna radość pa-
nowała. Gród Przemysława ożył 
polskością. 

3 grudnia 1918 r., o 12.00 obra-
dy sejmu otworzył poseł Włady-
sław Seyda witając duchowień-
stwo, Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej i wszystkich delegatów 
– wygłaszając płomienną przemo-
wę o treści: „(...) Polska powstaje 
do samodzielnego życia państwo-
wego. Nowa Polska będzie Polską 
Ludową, Polska bez przywilejów, 
wszyscy będą równi, będą równe 
prawa i obowiązki dla wszystkich 
stanów i zawodów(..)”. Zebra-
ni hucznymi i długimi oklaska-
mi dziękowali za zorganizowanie 
Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Na marszałków sejmu wybrano 
posła Nowickiego i wicemarszał-
ków: Rymer ze Śląska, Łaszewski 
z Grudziądza, Ksiądz Barczewski 
z Prus, Król i Piecha z Westfalii.

Posiedzenia Sejmu zaplanowa-
no na 3 dni, w których codziennie 
odbyły się plenarne obrady i po 
nich prace w komisjach. Uchwa-

lono, że Powiatowe Rady Ludo-
we są podstawową polską organi-
zacją decydującą o przejmowaniu 
władzy w polskie ręce. Utworzo-
no 14 Wydziałów do kierowania 
całością zadań podejmowanych 
do normalnego funkcjonowanie 
każdego państwa. 

Komisja Polityczna PSD 
uchwaliła m.in. Rezolucję, którą 
wysłano do rządu w Warszawie: 
„PSD pragnie, aby się jak najprę-
dzej utworzył silny rząd polski, 
mający za sobą posłuch wszyst-
kich partii politycznych. Takim 
zaś może być tylko rząd koali-
cyjny złożony z przedstawicieli 
wszystkich ziem polskich”.

W ostatnim dniu obrad uchwa-
lono m.in: utworzenie w każdej 
miejscowości z Polaków Straży 
Ludowej. Zalecono, by powraca-
jący z wojny żołnierze narodo-
wości polskiej wstępowali w gar-
nizonach wojskowych do Straży 
Bezpieczeństwa Narodowego. 
Ponadto wybrano 80–-osobową 
Naczelną Radę Ludową, której 
zadaniem było kierowanie dzia-
łalnością i walką o odzyskanie 
niepodległości. Uchwalono rów-
nież rezolucję, w myśl której pań-
stwa zaborcze naprawiły krzywdy 
wyrządzoną polskiemu narodowi 
za lata niewoli. Niestety nigdy to 
nie nastąpiło. 

Więcej wiadomości o PSD czy-
telnik znajdzie między innymi 
w Książce: „Dziennik Polskiego 
Sejmu Dzielnicowego w Pozna-
niu w grudniu 1918 r.” 

~ Józef Grajek

Naczelna Rada 
Ludowa
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Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XV

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

Ekipa remontowa jest już na miejscu.  

Materiały na budowę dostarczone.

W ostatnim dniu roku 2012 został oficjalnie 
dokonany odbiór materiałów na dalszy 
remont kościoła, zakupionych z dotacji 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz ze środków wła-
snych parafii. Zgodnie z dokumentacją zakupiono: 
dachówkę (na dach kościoła i wieżę), drewno na 
remont wieży i dachu (deski na obicie zewnętrzne 
wieży, deski na podesty i schody, belki konstrukcyj-
ne pod podesty i schody, belki do konstrukcji więź-
by dachowej, łaty pod dachówkę) wraz z chemią 
budowlaną potrzebną do jego zakonserwowania i 
impregnacji oraz blachę na opierzenia dachu. 

Aktualnie wykonywane są 
prace impregnacyjne, które 
mają chronić zakupione drewno 
przed grzybami, pleśnią, glona-
mi, sinicą, insektami, wilgocią, 
zabezpieczać przeciwogniowo, 
a nawet przed żerowaniem os. 
Trwają również prace porząd-
kowe i przygotowawcze w wie-
ży.

 
Wieża została dobudowana w 

1790 roku do istniejącego już 
wtedy od 326 lat budynku głów-
nego kościoła. Konstrukcja bel-
kowa wieży jest bardzo solidna 
i spełnia dzisiejsze wymogi. Je-
dynie w kilku miejscach, gdzie 
były zacieki, wymaga naprawy. 
Jednak nie wszędzie jest tak do-
brze. Trzy podesty piętrowe wie-
ży to deski przycięte pod wymiar 
i położone w większości bez so-
lidnego mocowania. Są w wielu 
miejscach ruchome, do tego nie-
zbyt blisko siebie położone, czę-
sto z niebezpiecznymi przerwa-
mi, kolebiące się, przylegające 
jedynie ciężarem do konstruk-
cji. Chodzenie po takiej niepew-
nej podłodze na wysokości gro-
ziło nieszczęściem, szczególnie 
dzwonnikowi, który codziennie 
musiał tam wchodzić. Przez lata, 
połamane deski podestów były 
łatane przypadkowymi materia-

łami, jak choćby starymi drzwia-
mi układanymi luźno w zarwa-
nych miejscach. 

Remont tutaj jest konieczny. 
Ekipa przygotowuje się do roz-
poczęcia prac rozbiórkowych, 
sprawdzania możliwości monta-
żu nowych podłóg i całkowitej 
wymiany drewnianych schodów 
wieży.

Uważny przechodzień spo-
strzegł powieszoną w grud-
niu 2012 na bramie ogrodzenia, 
nową tablicę informacyjną re-
montu kościoła – jego II etapu.

~Kazimierz Szulc
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

KULTURALNY STYCZEŃ/LUTY

Działalność Biblioteki Publicznej w Tarnowie 
Podgórnym w mijającym roku.

W „błyskawicznym” skrócie krótka infor-
macja o działalności placówki, czyli co się wydarzy-
ło w 2012 roku w Bibliotece Publicznej. 

Tysiące książek zapełniło półki wszystkich placó-
wek, a więc to, co najważniejsze w naszej działalno-
ści, czyli nowości dla wszystkich, od lat 3 do …103. 
Książki z różnych dziedzin wiedzy, od beletrystyki 
po literaturę popularnonaukową oraz książki obco-
języczne. Setki audiobooków, spotkania edukacyjne, 
literackie i autorskie, spotkania z tłumaczami, auto-
rami dla młodszych i trochę starszych użytkowni-
ków, ilustratorami książek, dziennikarzami, podróż-
nikami, a także wystawy tematyczne i inne.

Gościli u nas między innymi: Jarosław Kret, Rok-
sana Jędrzejewska-Wróbel, Paweł Beręsewicz, Elż-
bieta Krygowska-Butlewska, Joanna Jodełka, Iwona 
Walczak, Joanna Opiat-Bojarska. 

Oprócz działalności podstawowej rok 2012 przy-
niósł Bibliotece duże przedsięwzięcie logistycz-
ne – przeniesienie placówki do nowego lokalu przy  
ul. Ogrodowej.

KRONIKA WYDARZEŃ WYJĄTKOWYCH 
w fotograficznym skrócie w Bibliotece Publicznej 
w 2012 roku.

W 2013 roku zapraszamy wszystkich do świata 
książki – świata wartości intelektualnych.

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

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

13.01 godz. 15
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

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

14 - 21.01 Wisła Wyjazdowe warsztaty artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej

14 - 25.01, Domy Kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym Stacjonarne ferie dla dzieci z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

17.01 godz. 17
Dom Kultury w Przeźmierowie

Spotkanie kulinarne z cyklu „Kuchnie Świata” 
pt: „Karnawałowa kuchnia w PRL-u”. Zaproszenia płatne (10 zł)

18.01 godz. 18,  Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza: „Obława”

19.01 godz. 17
Dom Kultury w Przeźmierowie

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” 
- koncert pt: „Niech żyje bal”

20.01 Ceradz Kościelny „Śpiewamy kolędy” z Kołem Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego

26.01 Szamocin Kolędowanie Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego i chóru z Szamocina

4.02 Przedszkole Baranowo, Przedszkole Przeźmierowo, 
Dom Kultury Przeźmierowo 
6.02 Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo 
Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Cudowne dziecko, czyli rzecz o Mozarcie”

7.02 godz. 16, Dom Kultury w Przeźmierowie „Pączki, pączusie”, czyli tłusty czwartek kół kulinarnych

8.02 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza

9.02 godz. 19, Dom Kultury w Przeźmierowie Podkoziołek u Seniorów

10.02 godz. 17, Tarnowo Podgórne Kabaretowy program walentynkowy: Grupa Rafała Kmity. 

15.02 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza na walentynkowy seans

Przeprowadzka – pakowanie

Biblioteka w nowych odsłonach – aranżacja wnętrza

Działalność kulturalna
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GOK „SEZAM” regular-
nie zaprasza do Tarno-
wa Podgórnego najlep-

sze polskie kabarety. Gościliśmy 
już dwukrotnie Kabaret Moralne-
go Niepokoju, byli u nas Ani Mru 
Mru, Paranienormalni, Grupa Mo 
Carta, Grzegorz Halama, Jurki, 
Łowcy. B. i wielu innych.

Tym razem zapraszamy na wy-
stęp Grupy Rafała Kmity. Zespół 
rozpoczął działalność w roku 1993 
i przez pierwsze lata występował 
pod nazwą „Quasi Kabaret Rafała 
Kmity”. W latach 1993-1995 trzy 
razy z rzędu wygrywał przegląd 
kabaretowy PaKa – dzięki progra-
mom „Głusi jak pień”, „Trzy zda-
nia o umieraniu” i „Pop Show”. 
Ten ostatni stał się podstawą kaba-
retonu na festiwalu w Opolu i zdo-
był sporą popularność.

Rafał Kmita i jego grupa two-
rzą programy z pogranicza kaba-
retu i teatru. Większość członków 
Grupy na co dzień występuje na 
krakowskich, teatralnych scenach.  
Co ciekawe, w zespole debiutowa-
ła Anita Lipnicka, której piosenek 

W Gminie Tarnowo Pod-
górne piękną, lokalną 
tradycją jest coroczne 

kolędowanie. Biesiady kolędo-
we wiele lat temu zapoczątkowa-
ło Koło Śpiewu im. Feliksa No-
wowiejskiego. Spotkania z cyklu 
„Śpiewamy kolędy” z założenia 
odbywają się poza kościołami - 
w domach kultury i świetlicach 
wiejskich. 

Zwyczajem jest, że podczas ko-
lędowych spotkań publiczność 
otrzymuje śpiewniki z tekstami 
kolęd. Dzięki temu nie tylko słu-
cha, lecz także je śpiewa razem 
z wykonawcami.

W tym roku Koło Śpiewu kolę-
dować będzie 13 stycznia o godz. 
15 w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym. Wystąpi także 
tydzień później w Ceradzu Ko-
ścielnym oraz w Szamocinie – na 
zaproszenie miejscowego chóru. 
Z kolei zespół „Lusowiacy” opra-
cował „Kolędy i pastorałki w for-
mie tanecznej”. Z tym programem 
występuje nie tylko w naszej 
Gminie, ale i w całej Wielkopol-
sce. W tym roku – w Biedrusku, 
Komornikach, Poznaniu oraz Ży-
dowie. 

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wspólnego kolędowa-
nia! ~Jarek Krawczyk

W czwartek, 17 stycz-
nia, w Domu Kultury 
w Przeźmierowie od-

będzie się spotkanie kulinarne 
z cyklu „Kuchnie świata”. Tym 
razem jego tematem jest „Karna-
wałowa kuchnia PRL”.

Wojciech Lisowski (szef kuch-
ni bistro „Dorota”) wygłosi wy-
kład o karnawałowych kulina-
riach w tamtych latach. Następnie 
odbędzie się degustacja potraw 
(m.in. pączków). Na sam koniec 
wzniesiony zostanie toast popu-
larnym niegdyś napojem.

Wstęp za okazaniem bezpłatne-
go zaproszenia dostępnego w Do-
mach Kultury. ~Julia Lipowicz

Coś więcej niż kabaret  
– Grupa Rafała Kmity w Tarnowie

mogliśmy posłuchać w Tarnowie 
Podgórnym w ubiegłym roku.

– Grupa Rafała Kmity to odważ-
na próba pomostu pomiędzy kaba-
retem a teatrem. Przypomina mi 
moją działalność w Teatrze STU 
w latach sześćdziesiątych. Cenię 
ich też za to, że oparli się mackom 
telewizji. – mówił o zespole Jerzy 
Stuhr. – Cenię bardzo wysoko Ra-
fała Kmitę jako niezwykle wszech-
stronnego człowieka nie tylko ka-
baretu ale i teatru. – mówił z kolei 
Wojciech Młynarski. Natomiast 

Zenon Laskowik twierdzi: – Jedy-
nym mankamentem tego kabaretu 
jest to, że zbyt rzadko prezentował 
się publiczności poznańskiej, ale 
to jest do naprawienia. Rekomen-
dacji chyba więcej nie trzeba, a na-
prawianie sytuacji zacznie Tarnowo 
Podgórne. Na występ „Grupy Ra-
fała Kmity” zapraszamy 10 lute-
go, na godz. 17 do Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Wstęp 
wolny za okazaniem bezpłatne-
go zaproszenia dostępnego w Do-
mach Kultury. ~Jarek Krawczyk

Karnawałowa 
kuchnia PRL

Chór i „Lusowiacy” 
kolędują
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20 listopada 2012 r. Rada Gminy Tarnowo Pod-
górne podjęła uchwały, w których określono staw-
ki podatków lokalnych na rok 2013. Rada Gminy 
przyjęła stawki zaproponowane przez Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne w przedłożonych na sesję pro-
jektach. Uchwalone stawki podatków lokalnych na 
2013 rok są takiej samej wysokości, jak obowiązują-
ce stawki w roku 2012. 

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są 

w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XXXIX/470/2012 w sprawie stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2013. Oto przykładowe stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,58 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 19,70 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

- od gruntów związanych z działalnością gospo-
darczą bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 
powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności organiza-
cji pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,31 zł od 1m2 powierzchni. 

Podatek rolny 
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 stoso-

wana będzie uchwała Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne Nr XXXIX/472/2012 o obniżeniu do kwoty 48,00 
zł ceny skupu 1 dt żyta. Obliczony na tej podstawie 
podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosić bę-
dzie 120,00 zł. W Komunikacie Prezesa Głównego 

Podatki lokalne na 2013 rok
Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2012 r. średnia cena 
skupu żyta za okres trzech pierw-
szych kwartałów 2012r. wyniosła 
75,86 zł za 1 dt. Obliczony na tej 
podstawie podatek w roku 2013 
wyniósłby 189,65 zł za 1 ha prze-
liczeniowy.

Formularze podatkowe
Uchwała Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne Nr XXXIX/471/2012 
r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy i informacji podatko-
wych zawiera nowe wzory for-
mularzy DN-1, DR-1, DL-1 i IN-
1. Stosowne wzory można znaleźć 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, 
termin składania deklaracji DN-1, 
dotyczący osób prawnych, mija 
31 stycznia 2013 r. Do tego też 
dnia można również wpłacać za 
styczeń obliczony w deklaracji 
podatek od nieruchomości.

Podatek od posiadania środ-
ków transportowych

Na rok 2013 poszczególne staw-
ki podatkowe zawiera uchwała 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr XXXIX/474/2012 w sprawie 
stawek podatku od środków trans-
portowych.

Właściciele pojazdów podlega-
jących opodatkowaniu winni zło-

żyć deklaracje na podatek od 
środków transportowych DT-1 
do dnia 15 lutego 2013 r.. Formu-
larze DT-1 i Załącznik do dekla-
racji DT-1 zawiera Rozporządze-
nie Ministra Finansów z dnia 23 
grudnia 2011 r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków 
transportowych( Dz. U. z 2011 
r. Nr 293, poz. 1731). Niedopeł-
nienie obowiązku złożenia DT-1 
może pociągnąć za sobą wszczę-
cie postępowania karnego skarbo-
wego w oparciu o art. 54 ustawy 
z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy.

Podatnicy podatku od posia-
dania środków transportowych 
wpłacają (bez wezwania) należny 
podatek na indywidualny wirtu-
alny rachunek bankowy. Termin 
płatności I raty za rok 2013 mija 
15 lutego 2013r.

Stawki opłaty targowej
W roku 2013 osoby fizyczne, 

osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjnych nie mające osobowo-
ści prawnej, dokonujące sprzeda-
ży na targowiskach uiszczać będą 
opłatę targową, zgodną z podjętą 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Nr XXXIX/473/2012 
w sprawie ustalenia stawki opłaty 
targowej na rok 2013. 

 ~A.W.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Lusówku – część południowa.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2012, poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr XL/500/2012 z 
dnia 11 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do opracowania, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa oraz o przy-
stąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 6 lutego 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WGN.273.3.2013
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 stycznia 
2013r. został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne ul. Poznańska 115 (tablica ogłoszeń) na 
okres 21 dni wykaz  nieruchomości Gminy Tarnowo Pod-
górne położonych; w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. So-
wiej oznaczona nr geodezyjnym 1269/4 o pow. 2287 m2 
(KW PO1P/00106066/7) oraz w Lusówku ul. Otowska, 
oznaczona nr geodezyjnym 141/2 o pow. 116 m2 (KW 
PO1P/00166268/1) - przeznaczonych do sprzedaży w try-
bie bezprzetargowym stanowiących część przyległego 
gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospo-
darowania już posiadanej nieruchomości. 

Ponadto wykaz został umieszczony na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: bip.tarnowo-pod-
gorne.pl/.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 
61-89-59-261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka
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Przedsiębiorcy prowadzący handel deta-
liczny, jak i gastronomiczny wyrobami al-
koholowymi są zobowiązani do złożenia 

oświadczenia o wartości sprzedaży poszczegól-
nych rodzajów napojów za 2012 r.  w nieprzekra-
czalnym terminie do 31 stycznia 2012 r. (wartość 
sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za 
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcy-
zowego na podstawie dokumentów księgowych, 
a nie wartości szacunkowej).

Również w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 stycznia 2013 r. należy uiścić opłatę za korzysta-
nie z tych zezwoleń, stosownie do wartości sprze-
daży wykazanej w oświadczeniu za 2012 r. za cały 
rok lub w trzech równych ratach w nieprzekraczal-
nym terminie: I rata - do dnia 31 stycznia 2013 r., 
II rata - do dnia 31 maja 2013 r. i III rata - do dnia 
30 września 2013 r. W ratach płacić mogą przed-
siębiorcy, których zezwolenia są ważne przez cały 
2013 r. Natomiast w roku nabycia zezwolenia lub 
utraty jego ważności opłaty, o których mowa poni-
żej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do 
okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a -  525,-zł na sprzedaż napojów zawierających do 

4,5% alkoholu oraz piwa,
b -  525,-zł na sprzedaż napojów zawierających 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa),

c -  2100,-zł na sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 
1 przedsiębiorca prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży, w którym 
roczna wartość w roku poprzed-
nim przekroczyła:

a -  37500 zł dla napojów alko-
holowych o zawartości do 
4,5% alkoholu oraz piwo - 
wnosi w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży 
tych napojów w roku po-
przednim,

b -  37500 zł dla napojów al-
koholowych o zawartości 
od 4,5% do 18% alkoholu 
- wnosi w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży 
tych napojów w roku po-
przednim,

c -  77000 zł dla napojów alko-
holowych o zawartości po-
wyżej 18% alkoholu - wnosi 
w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych na-
pojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna 
wartość sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych 
nie przekroczyła wartości, o któ-
rych mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę 
w wysokości określonej w pkt. 1

4. Za dotrzymanie terminu 
wniesienia opłaty uznaje się datę 

dokonania wpłaty na rachunek 
tut. urzędu potwierdzonej w pla-
cówce pocztowej lub banku przyj-
mującego wpłatę lub przelew.

5. Warunkiem prowadze-
nia sprzedaży wyrobów alko-
holowych jest posiadanie przez 
przedsiębiorcę, kopii złożone-
go oświadczenia potwierdzonej 
przez tut. urząd, oraz posiadanie 
odpowiedniego dowodu potwier-
dzającego dokonanie opłaty za 
korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie 
opłaty odbywa się bez uprzednie-
go wezwania. Opłata wniesiona 
po terminie skutkuje wygasze-
niem zezwoleń. W takim przypad-
ku o ponowne wydanie zezwoleń 
przedsiębiorca może się ubiegać 
nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia wydania decyzji 
o ich wygaśnięciu. 

Opłatę należy wnieść na kon-
to Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne - rachunek 
bankowy w ING Bank Śląski 
S.A. Oddział Poznań nr rachunku 
62105015201000000502651383.

Bliższych informacji na po-
wyższy temat udziela Małgorzata 
Mleczak tel. 61 8959 204. 

~Małgorzata Mleczak WSO

WZP.6721.1.2013
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusów-
ku – część centrum

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr XL/501/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część centrum.

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 piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 lutego 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Informacja dla prowadzących handel alkoholem 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne informuje, że w dniu 10 stycznia 
2013 r. wywiesił w siedzibie  Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, wykazy 
nieruchomości gminnych przezna-
czonych do dzierżawy i najmu:
•	 BARANOWO 
•	 PRZEŹMIEROWO
•	 TARNOWO PODGÓRNE
•	 CERADZ KOŚCIELNY
•	 GÓRA 
•	 RUMIANEK  

Szczegółowe informacje o przed-
miocie dzierżawy i najmu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami– pok. nr 12 tel.(061) 
89-59-289.
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Decyzją Kapituły konkursu „Szkoły dla Eko-
rozwoju”, prowadzonego pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej i Ministerstwa Środowiska tarnowskie przed-
szkole „Pod Wesołą Chmurką” otrzymało  19 grud-
nia Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej. 

Temat ochrony środowiska i postaw proekologicz-
nych jest we współczesnym świecie ciągle aktualny. 
Małe dzieci, obdarzone szczególną wrażliwością na 
otaczającą przyrodę, mogą być również ambasado-
rami tej idei. 

Przedszkole ,,Pod Wesołą Chmurką” od wielu lat 
podejmuje działania na rzecz edukacji ekologicznej, 
natomiast do Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” 
przystąpiliśmy w roku szkolnym 2011/2012. Kiero-
waliśmy się metodą 7 kroków – to m. in. powołanie 
lokalnego komitetu, przeprowadzenie audytu eko-
logicznego, opracowanie z dziećmi kodeksu ekolo-
gicznego, współpraca z partnerami zewnętrznymi. 
Realizowaliśmy trzy długoterminowe zadania na 
temat poszanowania wody, ochrony różnorodności 
biologicznej, praw zwierząt i przyrody nieożywionej 
oraz promocji zdrowego stylu życia.

Dzieci oglądały kolekcję roślin mięsożernych, któ-
re zostały przywiezione z Katedry Ekologii i Ochro-
ny Środowiska, w szklarni Uniwersytetu wysiały ty-
toń szlachetny, który jako bioidentyfikator wskazuje 
na zanieczyszczenia m.in. ozonem, spotykały się ze 
studentami Sekcji Botanicznej Koła Leśników, od-
wiedziły Katedrę Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, 
gdzie przyglądały się eksperymentom oraz zwiedzi-
ły laboratorium. Zostały też zaproszone do Rezerwa-
tu Meteoryt. Ponadto nasz ogród został wzbogacony 
w rabatę dla motyli, które pobierają pokarm z roślin 
nektarodajnych. Herbarium (rabata z ziołami) oraz 
nowe nasady drzew i krzewów dopełniają wielozmy-
słowego poznawania piękna świata w najbliższym 
otoczeniu.

Dzieci realizowały bogaty kalendarz imprez ekolo-
gicznych, brały udział w zabawach i eksperymentach 
w ramach Klubu Małego Ekologa Pod Wesołą Chmur-
ką, segregowały odpady w salach, poznawały zdrowy 
styl życia, obejrzały piękną kolekcję motyli zaprezen-
towaną przez jednego z rodziców, zbierały karmę dla 
zwierząt, nakrętki i baterie, brały udział w konkursach 
plastycznych, zdobywając wyróżnienia. 

Przedszkole  Tarnowo Podgórne

Mali Aktywiści Ekologiczni

Również wyjazdy kształtowa-
ły ich wiedzę o świecie przyro-
dy i sposobach jej ochrony. By-
liśmy w Palmiarni, Aquanecie, 
Muzeum Przyrodniczym, Stobni-
cy – Stacji Doświadczalnej Ho-
dowli Wilków, Witoldzinie – Go-
spodarstwie Agroturystycznym, 
Ogrodzie Botanicznym, ZOO 
i w okolicach Kanału Przybrodz-
kiego.

Uzyskując Certyfikat Lokal-
nego Centrum Aktywności Eko-
logicznej znaleźliśmy się w gro-
nie 12 wielkopolskich placówek 
oświatowych. Tytuł jest pierw-
szym stopniem do osiągnięcia 
międzynarodowego certyfikatu 
„Zielona Flaga”.

Sukces osiągnęliśmy dzięki 
pomocy i zaangażowaniu wie-
lu osób, w tym rodziców i part-
nerów zewnętrznych. Dziękuje-

my Wydziałowi Infrastruktury 
Kubaturowej i Ochrony Środo-
wiska Urzędowi Gminy w Tar-
nowie Podgórnym, firmom 
TP-KOM i Reebe, Centrum Szko-
leniowemu Klanza, Klubowi 
Gaja, Polskiemu Towarzystwu 
Ochrony Przyrody ,,Salaman-
dra”, Nadleśnictwu w Pniewach, 
Uniwersytetowi Przyrodni-
czemu, Przedsiębiorstwu Hodow-
lano-Nasiennemu ,,W. Legutko” 
i Przedsiębiorstwu Ekologiczne-
mu w Brodach. Ciekawe inicjaty-
wy zostały zaproponowane przez 
rodziców pracujących na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu: dr inż. Klaudię Borowiak, 
dr inż. Marcina Kolasińskiego, 
dr Damiana Michałowskiego i dr 
inż. Romana Wąsala. Wspaniale 
w nasze zamierzenia rozbudzania 
troski o środowisko wpisali się 
rodzice pracujący w TP-KOM: 
Hanna Bobyk i Stanisław Bączyk. 
Dzięki ich zaangażowaniu dzieci 
zapoznały się m.in. z technologią 
oczyszczania ścieków, zobaczyły 
stację uzdatniania wody oraz pra-
widłową segregacją odpadów.

Obserwując dzieci, które 
z wrażliwością dostrzegają róż-
norodne formy życia świata fauny 
i flory, oszczędzające wodę i ener-
gię, reagujące na szkody w środo-
wisku jesteśmy zachęceni do kon-
tynuacji myśli proekologicznej. 
To dzieci nas inspirują.

~Joanna Bystroń 
koordynator programu

Przedszkole ,,Pod Wesołą 
Chmurką” od wielu lat  
podejmuje działania na rzecz 
edukacji ekologicznej
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Z nadejściem grudnia czas zaczyna płynąć ina-
czej. Serca wypełnia radość, w powietrzu czuć 
zapach pierników i choinki, a biały puch spa-

dający z nieba wprowadza nas w świąteczny nastrój.  
Nie inaczej było w Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Tarnowie Podgórnym, gdzie wszystko zaczęło 
się już 6 grudnia. Tego dnia do pięknie udekorowanej 

SP  Tarnowo Podgórne

Sukcesy fotograficzne

Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym z wiel-

kim entuzjazmem wzięli udział 
w „Konkursie fotograficznym 
z zakresu problemów ochrony 
przyrody i środowiska Wielko-
polski”. Wyruszyli w teren, by za 
pomocą aparatu uchwycić piękno 
otaczającej nas przyrody.

Powstała niezwykle ciekawa 
galeria, przedstawiająca m.in. 

SP  Tarnowo Podgórne

Chemia, probówka, wodór, tlen – bawiąc uczysz się!!!

W poniedziałkowy ranek, 
17 grudnia, w Szkole 
Podstawowej w Tarno-

wie Podgórnym zagościli panowie 
z Centrum Chemii w Małej Skali 
przy Wydziale Chemii Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika z Toru-
nia. Razem z uczniami klas IV-VI 
przeprowadzili doświadczenia, 
w wyniku których otrzymali tlen 
oraz wodór. Następnie zbiera-
li wodór do balonika, wykrywa-
li bor, który zabarwia płomień na 
piękny zielony kolor. A chłopcy 

próbowali swoich sił w uciera-
niu „chemicznych kapiszonów”. 
Konrad Kulczyński okazał się 
w tej dziedzinie nie do pokona-
nia. Jednak największą atrakcją 
niewątpliwie były doświadczenia 
z butanem, któremu towarzyszy-
ły wybuchy ognia. W prezencie za 
aktywność uczniowie otrzymali 
chemiczne, fluorescencyjne świa-
tełka. Ten dzień pokazał nam, że 
chemia może być niezmiernie cie-
kawa i zaskakująca.

~ K. Gorzelana,  J. Piwecka

SP  Tarnowo Podgórne

Świąteczny czas

ptaki, grzyby, owady i różnorod-
ne krajobrazy. Do etapu końcowe-
go zakwalifikowały się prace Ra-
dosława Kawałka, Sonii Olczyk, 
Pauliny Rutkowskiej, Jagody 
Dziamskiej, Oliwii Bączyk, Liwii 
Kosik i Piotra Dudziaka. Zdjęcia 
tych uczniów pokazano na wysta-
wie zorganizowanej w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu, a Ja-
goda Dziamska zajęła II miejsce 
w konkursie za wykonanie foto-
grafii pt. ,,Zając szarak” i jako na-
grodę otrzymała aparat fotogra-
ficzny. Gratulujemy!!!

~ K. Gorzelana,  J. Piwecka

świetlicy zawitał prawdziwy Mi-
kołaj. Dyrektor Maria Stachowiak 
złożyła dzieciom najserdeczniej-
sze życzenia oraz podarowała z 
pomocą „pani Mikołajowej” – Do-
roty Mizery worek pełen nowych 
zabawek. Radości nie było końca. 

Uczniowie przygotowywali się 
również do organizowanego co-
rocznie kiermaszu. Każdego dnia 
pojawiały się w szkole nowe wy-
pieki, stroiki i wszelkiego rodza-
ju ozdoby świąteczne, które 12 
grudnia można było kupić, wspie-
rając Samorząd Uczniowski.

Zaplanowano także różnorodne 
konkursy m.in. „Świeć, gwiazdko 
świeć” (organizator  D. Trojanow-
ska), gdzie dzieci wykonywały 
gwiazdę w formie przestrzennej, 
„Bomka na choinkę” (A. Czubiń-
ska) oraz świetlicowy konkurs na 
ozdobę świąteczną (D. Mizera). 

Uczniowie pod opieką B. Kraw-
czyk wysyłali również bożona-
rodzeniowe i noworoczne kartki 
do ciężko chorych dzieci, w ra-
mach akcji „Świąteczna kartka”. 
W styczniu natomiast odbędzie 
się organizowany przez B. Brono-
wicką, D. Trojanowską i B. Kraw-
czyk „Festiwal Świąteczny”.

Zwieńczeniem wszystkim gru-
dniowych wydarzeń były przy-
gotowywane w tym roku przez 
D. Leśniewską i L. Szałę jasełka. 
W trakcie przedstawienia ucznio-
wie mogli zapoznać się z trady-
cjami świątecznymi innych kra-
jów. Przełamując się opłatkiem 
podczas wigilii klasowych, poże-
gnaliśmy szkolne ławy, aby dalej 
celebrować ten niezwykły czas w 
gronie rodzinnym.

~Justyna Piwecka

 edukacja
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Pierwszy semestr szkolny zaskoczył nas obfito-
ścią sukcesów sportowych. Dzięki wysiłkom 
uczniów, jak i nauczycieli wychowania fizycz-

nego, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w 
Przeźmierowie zajęła wysokie, bo II miejsce, w kla-
syfikacji szkół podstawowych powiatu poznańskie-
go. Tak wysoką pozycję zawdzięczamy wygranej 
w rozgrywkach piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, 
w biegach sztafetowych, pływaniu, szachach i bad-
mintonie. Zdecydowanie do największych sukcesów 
można zaliczyć:

- 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskie-
go w Drużynowym Badmintonie Dziewcząt i Chłop-
ców, co dało awans do finału Rejonu Poznań - Wschód. 

Szósta klepka to pierwszy tom z cyklu Jeżycja-
da Małgorzaty Musierowicz. To właśnie tej 
powieści, w której poznańska autorka stwo-

rzyła obraz ciepłej, pełnej miłości rodziny, wspie-
rającej się w trudnych chwilach, został poświęcony 
kolejny konkurs czytelniczy. Przygotowania do nie-
go trwały miesiąc. Wreszcie 17 grudnia miłośnicy lo-
sów rodziny Żaków stanęli w szranki. Zgromadzeni 
w bibliotece szkolnej udzielali odpowiedzi na – wy-
brane w drodze losowania – pytania. A było ich aż 
100.

Oto lista osób, którym losy Celestyny Żak, na-
stolatki, która wciąż musi pokonywać przeciwności 
losu, były bardzo bliskie:

– Angelika Heinze z kl. VIa (I miejsce),
–  Joanna Wolnowska z kl. Vd, Przemysław Bącz-

kowski z kl. VId (II miejsce),
– Alicja Błaszczyk z kl.5d (III miejsce).

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę piękne książki 
z dedykacjami, natomiast pozostali uczestnicy - na-
grody pocieszenia. 

SP  Przeźmierowo

Podsumowanie sukcesów młodych sportowców
W Dominowie, zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy, ulegli jedy-
nie SP z Targowej Górki i zajęli 2. 
miejsce. Jednak nasz zeszłoroczny 
sukces – zdobycie 1. miejsca w fi-
nale wojewódzkim przez reprezen-
tację chłopców – zapewniło wejście 
do finału wojewódzkiego dwóm 
pierwszym zespołom chłopców. 
Podczas finału w Koninie Szkoła 
Podstawowa w Przeźmierowie, re-
prezentowana przez uczniów klas 
IV: Nikodema Jaśkowiaka, Piotra 
Sadalskiego i Macieja Habra, osta-
tecznie zajęła 5. i 6. miejsce,

- 1. miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w Biegach Przełajowych 
Ani Kluj (na 66 uczestniczek), 8. 
miejsce Klaudii Rzepczyńskiej, 
21. – Marii Jerzewskiej. Wśród 
chłopców 5. miejsce zajął Da-
wid Kopydłowski (na 84 uczest-
ników). Ania Kluj i Dawid Ko-
pydłowski awansowali do finału 
rejonu Poznań – Wschód. Nato-
miast w drużynowych Mistrzo-

stwach Powiatu Poznańskiego w 
Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych reprezentacja szkoły, złożo-
na z 5 chłopców i 5 dziewcząt, za-
jęła 9. miejsce na 17 startujących 
szkół,

- 4. miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Szkolnych w Druży-
nowym Pływaniu,

- 5. miejsce w finale Powia-
tu Poznańskiego Halowej Piłki 
Nożnej Chłopców (na zdjęciu).

Dużym sukcesem jest również 
zakwalifikowanie się do fina-
łu Mistrzostw Powiatu Poznań-
skiego reprezentacji chłopców 
i dziewcząt w piłce ręcznej, jak 
również awans Jędrzeja Bartosika 
do finału Indywidualnych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Powiatu Po-
znańskiego w szachach. 

Mimo iż rywalizacja sporto-
wa szkół podstawowych jeszcze 
się nie zakończyła, gratuluje-
my wszystkim sportowcom i ich 
opiekunom oraz trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy! ~na

SP  Przeźmierowo

Szósta klepka, czyli… konkurs czytelniczy

Wszystkich serdecznie zapraszamy do czytania książek. Warto się-
gnąć po następne tomy Jeżycjady, bo na pewno spotkamy się za rok 
w kolejnym konkursie czytelniczym.

~ G. Gibasiewicz, M. Kaczmarek
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Gimnazjum  Tarnowo Podgórne

Gimnazjalne kolędowanie

Gimnazjum  Tarnowo Podgórne

Uczniowie - bohaterami
Gimnazjum  Baranowo

Znów byliśmy  
Świętym Mikołajem

W Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w 
Tarnowie Podgórnym 11 grudnia odbył 
się „Wieczór Kolęd”. Tego dnia spotkała 

się w auli szkoły nasza młodzież, jej dziadkowie, ro-
dzice, zaproszeni goście oraz nauczyciele. Wszyscy 
wspólnie zasiedli wokół świątecznej, specjalnie na tę 
okazję przygotowanej dekoracji. Przy wielu płoną-
cych świecach zaśpiewano w radosnym nastroju 16 
najbardziej popularnych, znanych i lubianych kolęd. 

Po raz drugi uczniowie na-
szego Gimnazjum przyłą-
czyli się do ogólnopolskiej 

akcji „Szlachetna Paczka”. Wybo-
ru rodziny, którą postanowiliśmy 
obdarować, dokonał Samorząd 
Szkolny.

Wybraliśmy rodzinę z pięcior-
giem dzieci: 13-letnim Danielem, 
12-letnim Michałem, 5-letnim 
Zygmuntem, 4-letnią  Ania i 2-let-
nim Stasiem. 

Zbiórkę rozpoczęliśmy miesiąc 
przed Świętami. Najpierw Samo-
rząd Uczniowski zorganizował 
Dyskotekę Andrzejkową, na któ-
rą  „biletem” wstępu był artykuł 
spożywczy, słodycze, kredki lub 
inne rzeczy przeznaczone dla pod-
opiecznej rodziny. Efekty nie tyl-
ko zbiórki andrzejkowej przerosły 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zebraliśmy najpotrzebniejsze arty-
kuły spożywcze, środki czystości, 
także farby do odnowienia miesz-
kania, a przede wszystkim  za-

bawki, o których marzyły dzieci: 
kucyka Pony, olbrzymi samochód 
na radio, układanki edukacyjne, 
MP-4 oraz wymarzony przez Da-
niela strój bramkarski. Rodzice 
mieli bardziej praktyczne marze-
nia. Z zebranych środków zaku-
piliśmy nową kuchenkę gazową 
(stara miała ponad 30 lat i potra-
ciła wszystkie kurki do zapalania) 
oraz wygodny tapczan.  Moment 
przekazania zebranych darów był 
niezapomnianym przeżyciem. Po-
dziękowaniom i łzom radości nie 
było końca.

Tego typu akcje uświadamiają 
młodzieży, że nie wszystkie dzie-
ci mają tak cudowne i wspania-
łe dzieciństwo jak większość na-
szych uczniów.

Teraz to wszyscy wiemy, że 
warto pomagać i że NIE RZECZY 
POMAGAJĄ, ALE LUDZIE.

~ Agata Kaszuba

Kolędy „Przybieżeli do Betle-
jem”, „Gdy śliczna Panna”, „Gdy 
się Chrystus rodzi” i inne roz-
brzmiewały przez prawie godzi-
nę w auli szkoły oraz w każdym 
zakamarku naszego Gimnazjum. 
Przedświąteczna radość śpiewa-
nia, wzbogacona została przez 
naszą młodzież grą na różnych 

instrumentach muzycznych: gita-
rze, keyboardzie, klarnecie oraz 
flażolecie. Wspólne wielopoko-
leniowe kolędowanie przywoła-
ło niepowtarzalną świąteczną at-
mosferę Wigilijnej Nocy. 

~ Grażyna Kierzek

Świąteczna aura sprzyja zainteresowaniu się 
tymi, którzy szczególnie potrzebują naszej po-
mocy. To z myślą o nich już po raz 19 ucznio-

wie Gimnazjum w Baranowie i Szkoły
Podstawowej w Przeźmierowie wzięli udział 

w akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”. Dzięki zaangażowaniu, uprzejmości 
i ogromnemu sercu wielu ludzi dobrej woli mogli-
śmy podarować wychowankom z Domów Dziecka 
w Otorowie i Lipnicy nie tylko bożonarodzeniowe 
prezenty, ale także uśmiech i wiarę w drugiego czło-
wieka.

Dziękujemy Państwu Beacie i Krzysztofowi Kotas 
(Fabryka Czekolady „Millano”), firmie BUDMAR 
Judkowiak, Prezesowi TPBUS – Panu Waldema-
rowi Wereszczyńskiemu, Parafialnemu Zespołowi 
Caritas z Przeźmierowa, Dyrekcji, Nauczycielom, 
Uczniom ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie 
i Gimnazjum w Baranowie oraz ich Rodzicom. Cie-
szymy się, że są jeszcze wśród nas osoby, którym nie 
jest obojętny los dzieci i młodzieży. Pomoc okazana 
przez każdego, kto przyłączył się do naszej akcji, jest 
bezcenna. Do zobaczenia za rok!

~ Organizatorzy
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Gdy za oknem sypnął śnieg, 
chłopczyk z torbą karmy 
szedł. Wszedł w Lusów-

ku do swej szkoły, w której nastrój 
był wesoły,  bo i więksi, i malusz-
ki – znieśli koce, miski, puszki, 
dla zwierzaków z Przytuliska. 
I choć droga była śliska, w ser-
cu brzmiały słowa mamy: Każdy 
pragnie być kochany!

Kochane psiaki i kocia-
ki z Przyborówka, a może wła-
śnie w te nadchodzące Święta  
to Was Ktoś przygarnął i podaro-
wał swoją miłość i dom… – tego 
życzy pełna niegasnącego zapału 
społeczność Szkoły Podstawowej 
w Lusówku

Comiesięczne koncerty muzyczne cieszą się 
w naszej szkole dużym zainteresowaniem 
uczniów. Poznajemy nie tylko rodzaje mu-

zyki, ale również różnorodne tańce czy instrumen-
ty muzyczne. Na grudniowym koncercie z przyjem-
nością wsłuchiwaliśmy się w dźwięki wydobywane 
ze skrzypiec i kontrabasu. Artyści przedstawili nam 
również budowę tych instrumentów, a największą 
atrakcją była możliwość dotknięcia tych instrumen-
tów i zajrzenia do ich wnętrza. Muzycy byli mile 
zaskoczeni niespodzianką przygotowaną przez nas. 
Tym razem to oni siedzieli na widowni, a my po-
chwaliliśmy się naszymi umiejętnościami wokal-
nymi przepięknie śpiewając pastorałkę i kolędę, 
popisując się także solowymi śpiewami. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne muzyczne spotkanie.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusówku

SP Lusówko

Jeżeli już obdarowywać  –  to z radością, entuzjazmem i rozmachem!

SP Lusówko

Z muzyką za pan brat

Podczas walnego zebrania 
sprawozdawczo – wybor-
czego członków Gmin-

nego Klubu Sportowego Tarno-
via Tarnowo Podgórne wybrano 
nowy zarząd klubu oraz komi-
sję rewizyjną. Nowym prezesem 
został Dyrektor Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbi-
gniew Trawka. Zastępcą został 
Paweł Eichert, a sekretarzem 

Nowy zarząd
Wojciech Stachowiak. W skła-
dzie zarządu znaleźli się także 
Jacek Kujawa, Krzysztof Sa-
wicki i Wojciech Jakubowski. 
Przewodniczącym komisji re-
wizyjnej wybrano Marka Łody-
gę. Funkcję jego zastępcy pełni 
Bernard Broński, a sekretarza 
Anna Lis. Posiedzenie odby-
ło się 11 grudnia 2012 r. w sali 
konferencyjnej OSiR w Tarno-

wie Podgórnym. Poza wybora-
mi przedstawiono sprawozda-
nie z działalności w latach 2008 
- 2012 i wprowadzono zmiany 
w statucie, m. in. wykreślono za-
pis  „Klub może prowadzić dzia-
łalność gospodarczą (...)” , który 
zastąpiono zapisem „Klub może 
prowadzić działalność odpłatną 
(...)”.

~ Ania Lis
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III Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Tar-

nowo Podgórne „TARNOWIA 
GOOL CUP” odbył się w sobotę 
5 stycznia. Organizatorem była 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
wraz z organizacjami sportowy-
mi współpracującymi ze Szkołą 
– MTS Tarnowiak oraz GKS Tar-
novia. 

W tym roku udział w rozgryw-
kach wzięło 6 drużyn – młodzi 
sportowcy to chłopcy z rocznika 
2002 i młodsi. Jedna z drużyn re-
prezentowała Szkołę Podstawową 
w Tarnowie Podgórnym, pozosta-
li uczestnicy to chłopcy trenujący 
grę w piłkę nożną w klubach spor-
towych.

Halowy po raz trzeci 

Zwycięski puchar zabrała do 
domu drużyna mistrzów – MKS 
Błękitni Wronki, II miejsce zaję-
ła Akademia Reissa, III pozycję 
uzyskał MTS Tarnowiak. W roz-
grywkach kolejne miejsca zaję-
li: UKS Kopernik Poznań, UKS 
2007 Lusowo i Szkoła Podstawo-
wa w Tarnowie Podgórnym.

Dzięki wsparciu Gminy Tar-
nowo Podgórne oraz tarnow-
skich firm Alter S.A., Dobre Okna 
i osób prywatnych wszyscy pił-
karze otrzymali medale i pamiąt-
kowe nagrody. Nagrody i gratu-
lacje otrzymali też indywidualni 
uczestnicy Turnieju w następują-
cych kategoriach:

-  najlepszy bramkarz: Piotr 
Zgoła (MTS Tarnowiak),

-  najlepszy zawodnik: Michał 
Marszałkiewicz (MKS Błękit-
ni Wronki),

-  król strzelców: Adrian Obst 
(MKS Błękitni Wronki),

-  najmłodszy zawodnik: Alek-
sander Marcinczak (MKS 
Błękitni Wronki),

-  super trener: Michał Goderski 
(Akademia Reissa).

Poziom zawodów był bardzo 
wysoki i bardzo wyrównany, za-
wodnicy grali zgodnie z zasadami 
fair play, wykorzystując swoje naj-
lepsze umiejętności. Wszystkim 
zawodnikom, trenerom, sędziom, 
rodzicom oraz zaproszonym go-
ściom i kibicom dziękujemy za 
wspólną zabawę i stworzenie 
świetnej atmosfery. Do zobaczenia 
za rok! ~ Organizatorzy

MTS TARNOWIAK po-
wstał w 2009 roku, za-
tem minęły trzy lata 

funkcjonowania klubu. W tym 
czasie TARNOWIAK prężnie się 
rozwinął – aktualnie prowadzi 
treningi w 8 drużynach (roczni-
ki 1998-2006) i obejmuje szko-
leniem 170 zawodników. Nasi 
zawodnicy powoływani są do ka-
dry WZPN, poszczególne druży-
ny awansują do lig mistrzowskich 
(wiosną rocznik 1998 zagra w li-
dze z Lechem i Wartą Poznań), 
a w naszych szeregach występu-
ją zawodnicy  o zróżnicowanych 
umiejętnościach – dla wszystkich 
staramy się optymalnie dostoso-

Trzy latka minęły wywać metody szkoleniowe. Na-
sza jedyna zawodniczka – Karo-
lina Majda zdobyła złoty medal 
Mistrzostw Polski Młodziczek w 
barwach WZPN Poznań. W grud-
niu TARNOWIAK wybrał się na 
międzynarodowy turniej Lech 
Cup 2012 – na razie jako kibice, 
ale pokazaliśmy się z dobrej stro-
ny, ponieważ wygraliśmy konkurs 
na najlepiej zorganizowany do-
ping. Na koniec nasi zawodnicy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie 
z uczestnikami turnieju (FC Bar-
celona, Manchetser City, Borussia 
Dortmund, itp.). Mamy nadzieję, 
że w nadchodzących latach nasz 
klub nadal będzie działał zgodnie 
ze swoim mottem: TARNOWIAK 
to klub, gdzie każdy znajdzie swo-
je miejsce.

~ Zarząd MTS TARNOWIAK
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Kolejny dobry występ odnotowali młodzi 
kręglarze OSiR Vector Tarnowo Podgórne. 
W XXXIII Ogólnopolskim Memoriale im. 

Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego, 
który rozegrano w dniach 14 – 16 grudnia 2012 r. w 
Poznaniu do finałów awansowało sześciu podopiecz-
nych trenera Marka Torki. 

W kategorii dzieci szóste miejsce zajął Krzysztof 
Bartkowiak, a ósme Filip Gromadecki. W kat. mło-
dziczek na czwartym miejscu uplasowała się Ani-
ta Szponar, a na siódmym Dominika Witajewska. 
Wśród młodzików trzecie miejsce zajął Patryk Mro-
wiec, szóste Jędrzej Dmowski, a ósme Mateusz Gro-
madecki. W klasyfikacji klubowej OSiR Vector Tar-
nowo Podgórne uplasował się na trzecim miejscu.  

~ Ania Lis

Zdecydowanie więcej osób 
niż w latach ubiegłych 
postanowiło wspólnie 

przywitać Nowy Rok przycho-
dząc na pokaz sztucznych ogni 
w Tarnowie Podgórnym i Prze-
źmierowie. Pokazy poprzedzi-
ło krótkie wystąpienie Wójta 
Gminy Tadeusza Czajki, który 
podkreślił, że miniony rok był 
wyjątkowy. Wiele emocji przy-
niosły nam mistrzostwa pił-
karskie EURO 2012 i igrzyska 
olimpijskie. My, mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne, po-
dziwialiśmy sukcesy naszych 
lokalnych sportowców na are-
nach krajowych i międzynaro-
dowych. 

Również pod względem in-
westycji rok 2012 można za-
liczyć do udanych – powstały 

Kolarstwo to dyscyplina z 
jednej strony trudna i wy-
magająca, z drugiej piękna 

i widowiskowa. Jeśli jesteś uparty, 
pracowity i konsekwentnym w dą-
żeniu do celu to znaczy, że jest w 
sam raz dla ciebie. Swoich sił mo-
żesz spróbować w profesjonalnym 
Klubie Kolarskim Tarnovia Tarno-
wo Podgórne, który ogłasza nabór 
dziewcząt i chłopców urodzonych  
w latach 2000 i 2001. Klub specja-
lizuje się w szkoleniu młodzieży w 
kolarstwie szosowym i torowym. 
Wspierani przez Gminę Tarnowo 
Podgórne oraz sponsorów prowa-
dzą systemowe szkolenie  w ka-
tegoriach wiekowych od żaka do 
orlika. Zawodnicy ścigają się w 
krajowych i zagranicznych wyści-
gach rangi mistrzostw i nie tylko. 

Odnosząc liczne sukcesy. Zajęcia 
prowadzą młodzi trenerzy, którzy 
sami trenowali kolarstwo i mają-
cy doświadczenie w tym co robią. 
Treningi dostosowane są do pory 
roku. Zimą odbywają się zarówno 
na dworze (jogging, rowery) jak i 
na sali gimnastycznej, siłowni, ba-
senie i torze kolarskim w Prusz-
kowie. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszam do odwiedzenia 
Facebook-owego profilu klubu 
www.facebook.com/tarnovia.tar-
nowopodgorne lub kontakt z trene-
rem Piotrem Brońskim pod nr  tel. 
kom. 502 065 265, który przyzna-
je: – Mistrzami zostają tylko nie-
liczni, ale kolarstwo to wspaniała 
przygoda, którą może przeżyć każ-
dy młody człowiek.

~ Ania Lis

Sześciu w finale

nowe drogi, place zabaw, roz-
poczęliśmy budowę budynku- 
mieszkań komunalnych. Powo-
łana została spółka Tarnowskie 
Termy. Cieszą nas wyróżnienia 
przyznane naszej Gminie (war-
to wspomnieć trzecie miejsce 
w kategorii Najlepsza Gmina 
Wiejska w rankingu Rzeczpo-
spolitej).

Swoje wystąpienie Wójt za-
kończył życzeniami, by w 2013 
roku wszystkim starczyło wiary, 
energii i sił na realizację planów 
i marzeń. 

 A potem, najpierw w Tar-
nowie Podgórnym, a potem 
w Przeźmierowie, podziwiali-
śmy piękny pokaz sztucznych 
ogni przygotowany przez OSiR 
Tarnowo Podgórne.  

~ARz

Powitaliśmy 
Nowy Rok !

Kolarska TARNOVIA zaprasza



 styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      31

 ...i na koniec

Sąsiadom z Sadów, Rumianka, Kaźmierza, 
Księżom, Panu Wójtowi Gminy Tarnowo 
Podgórne, Pracownikom i Administracji 

Parafii i Cmentarza Parafialnego w LUSOWIE 
oraz firmy Oaza,

Wszystkim, którzy uczestniczyli w Pożegnaniu

ś.p. GENOWEFY 
DZICZKOWSKIEJ  
(01.11.1911 – 15.12.2012)

serdeczne Bóg zapłać – córka z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

śp.  Czesława  
Szczechowiaka

Księdzu Proboszczowi, delegacjom,  
krewnym, znajomym, sąsiadom, za udział  

w uroczystości, za złożone kwiaty, modlitwę, 
intencje mszalne i kondolencje serdeczne 

podziękowanie

składa żona z rodziną

Państwu Krzysztofowi i Justynie Mizerom
wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci

OJCA I TEŚCIA
Sasiadka - wydawcy

Naszemu Koledze Jackowi Mizerze
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Brata 
składają 

Wójt Gminy Tadeusz Czajka  
i pracownicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

TP-KOM informuje

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 
uprzejmie informuje Odbiorców usług, że od 

1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. na podsta-
wie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) będą obowiązy-
wać nowe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę 
i odbioru ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady 
Gminy:

a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3,56 zł za 
m3 netto tj. 3,84 zł za m3 brutto, 

b) woda do celów ogrodowych i ppoż. 4,16 zł za 
m3 netto tj. 4,49 zł za m3 brutto,

c) opłatę abonamentową za utrzymanie w goto-
wości urządzeń wodociągowych:

Podgrupa 1 średnica od 15-25 mm - 2,35 zł netto/
za m-c tj. 2,54 zł brutto/za m-c,

Podgrupa 2 średnica od 30-40 mm - 4,65 zł netto/
za m-c tj. 5,02 zł brutto/za m-c,

  „Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi
Byłemu Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają:
Wójt Gminy  

Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy  

Grzegorz Leonhard  
z Radnymi

Podgrupa 3 średnica od 50 mm 
i powyżej – 35,00 zł netto/za m-c 
tj. 37,80 zł brutto/za m-c,

Podgrupa 4 hydrant średnica od 
80 mm – 25,00 zł netto/za m-c tj. 
27,00 zł brutto/za m-c,

d) zbiorowego odprowadza-
nia ścieków 5,42 zł za m3 netto 
tj. 5,85 zł za m3 brutto, 

e) opłatę abonamentowa za 
utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń kanalizacyjnych liczonych 
według średnicy urządzeń wo-
dociągowych:

Podgrupa 1 średnica od 15-25 
mm - 3,45 zł netto/za m-c tj. 3,73 
zł brutto/za m-c,

Podgrupa 2 średnica od 30-40 
mm - 6,85 zł netto/za m-c tj. 7,40 
zł brutto/za m-c,

Podgrupa 3 średnica od 50 mm 
i powyżej – 46,30 zł netto/za m-c 
tj. 50,00 zł brutto/za m-c.

Podane zakresy średnic przy 
opłacie abonamentowej dotyczą 
urządzeń pomiarowych. 

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

Nabywca ma również możli-
wość podania rzeczywistego sta-
nu wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego spisanego na dzień 
31.01.2013 r. Informacja ta może 
być przekazana osobiście w sie-
dzibie Spółki: Tarnowo Podgór-
ne ul. Zachodnia 4 pok. nr 10,11 
listownie, e-mail: biuro@tp-
-kom.pl, faksem nr: 61 8147-
407, lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 61 8146-430 wew. 
426; 435. 

 Zarząd Spółki 

DAM PRACĘ
• Przyjmę Kelnerkę/Kelnera do pracy na 
pół etatu. Prosimy przesyłać swoje CV 
na adres hotelu, hotel@hotelorange.pl 
lub składać osobiście w recepcji hotelu 
Orange Przeźmierowo.
• Firma handlowo - produkcyjna poszu-
kuje pracownika na stanowisko handlo-
wo - magazynowe. Dokumenty prosimy 

przesyłać na adres: schmidt@ideal.net.
pl. Więcej informacji na stronie: www.
ideal.net.pl w zakładce „praca”.
• Konstruktorkę / konstruktora odzie-
ży damskiej ze znajmością programów 
komputerowych ze wskazaniem na 
OPTITEX zatrudnię. Praca stała, Prze-
źmierowo, tel. 61 8142 745.
• Poszukuję opiekunki do 2 letniej dziew-
czynki w Lusówku, tel. 506 788 499.

SZUKAM PRACY
• Odsnieżę (po lekcjach w szkole), Prze-
źmierowo i okolice, tel. 606 532 893.
• Szukam pracy Przeźmierowo i okolice 
(III gr. inw.) Kobieta 55, oprócz sprząta-
nia, tel. 782 675 770.
• Kierowca kat. C z doświadczeniem, 
wywrotką szuka pracy, tel. 694 043 
808.

• Mężczyzna lat 33 z uprawnieniami ob-
sługi maszyn budowlanych doświadcze-
nie w naprawie maszyn Caterpillar spe-
cjalista d/s gospodarki magazynowej, 
bhp w transporcie wew. szuka pracy. 
Gwarantuję profesjonalizm i zaangażo-
wanie, tel. 601 433 117.
• Mężczyzna z II grupą inwalidzką szuka 
pracy. Prawo jazdy kat. BCE, uprawnie-
na spawacza, tel. 504 237 821.
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KAMIENIARSTWO TRAWOL
TYLKO U NAS UBEZPIECZENIE NAGROBKA GRATIS!

NAGROBKI
JUŻ OD 1499 ZŁ

www.trawol.pl
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , 513 073 260
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811        www.trawol.pl

Z TÑ
 REKLAMÑ

RABAT 5%*

*promocje nie łączą się

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

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

www.biurokuzniak.pl
tel. 509 749 163

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

od klienta

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 10.01.2013 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

mieszkanie
50 m2 w Napachaniu

DO WYNAJĘCIA

665 091 663

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 124 (przy piekarni)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Czynne

Zawsze

dobre
dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

tel. 666 745 777

ELEWACJE, 
DOCIEPLENIA DOMÓW

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się 
do kierownika restauracji lub kontakt telefoniczny

ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW NA NIEPEŁNY ETAT

Restauracja McDonald's w Baranowie
ul. Dąbrowskiego 543, 60-451 Poznań, tel. 69 449 59 75
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PRAXIS S t o m a t o l o g i a

tel. 61 8 16 16 16 lub 601 75 78 19

Baranowo
ul. Skryta 3

lek. dent. Anna Liberska

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 888 737 815 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Rolls Royce

503 969 083

Luksusowa limuzyna
do ślubu i nie tylko

MAKTEX.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

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

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

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

OFFICESPOT 604-480-980

POPRAW WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY
WYNAJMIJ ADRES

W CENTRUM POZNANIA
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Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 11/1
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.

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

• SZAFY 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
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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!!!

STOMATOLOGIA

tel. 61 8147 722

SPRZEDAM
2 działki budowlane 1000m2 i 1200m2

w Lusówku, 150 m od jeziora

OD FUNDAMENTÓW PO DACH!!!

US¸UGI
BUDOWLANE
• budowa domów
• usługi murarskie

tel. 690 624 183
WYCINKA

oraz
PRZYCINANIE DRZEW

tel. 661 977 269

tel. 697 587 107

US¸UGI
REMONTOWE 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.

Organizujemy:

IMPREZY DO 40 OSÓB
WYSOGOTOWO, ŻYTNIA 4

(PRZY RONDZIE)

TEL. 61 8 552 662, kom. 608-661-308
www.pizzasky.pl

HALA MAGAZYNOWO
-PRODUKCYJNA 220m2

w Mrowinie - oddam w najem

tel. 502 310 685
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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

NAUKA
ANGIELSKIEGO
wolne miejsca w

godz. 9.00 - 14.00

698 873 335

• 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

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 –

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

Us∏ugi podnoÊnikiem koszowym
Przycinanie i wycinanie drzew i krzewów

tel. 608 443 604

MAGAZYN
DO WYNAJĘCIA

609 09 09 96

Baranowo przy Auchan
500 m2
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AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

Zapraszamy!
TEL. 509 393 714

WAPNOWANIE TRAWNIKÓW
CI¢CIE I ¸UPANIE DREWNA

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 DJwesela, zabawy

18-tki

782 785 462

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256tel. kontaktowy 692 384 100

DO WYNAJ¢CIA
BUDYNEK

HANDLOWO-BIUROWY

lokalizacja: Przeźmierowo, ul. Rynkowa przy stacji Orlen
pow. 200 lub 400m2

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

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

Tarnowo 605 320 413

Sala na 100 osób

Podgórne

Sala Bankietowa Strzelnica

ZABAWA KARNAWAŁOWA
19 stycznia 2,8  lutego
ZAPRASZAMY!

ZABAWA KARNAWAŁOWA
19 stycznia 2,8  lutego
ZAPRASZAMY!

POKÓJ
DO WYNAJĘCIA

782 225 988
Tarnowo Podgórne

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

Z NOWYM ROKIEM NOWE NIŻSZE CENY

PROMOCJA DOBREGO
POLSKIEGO WĘGLA 740 zł/t

transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

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!
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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)

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
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PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

tel. 502 320 647
61 814 54 26

tel. 502 320 647tel. 502 320 647

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

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”

SIEROSŁAW ul. PROSTA 29

tel. 691 134 590

PRACOWNIA
KRAWIECKA

usługi, szycie miarowe,
projektowanie odzieży

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

ELEKTROINSTALACJE

501 706 608
501 706 611

– pomiary, projekty
– wykonawstwo

www.wir-energia.pl

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

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Lissoń Stanisław

4,5 m2 7,2 m2 10 m2  21 m2 

Usługi na terenie:
• Poznania • gm. Rokietnica • gm. Suchy Las •
• gm. Tarnowo Podgórne •

Kiekrz, ul. Kierska 32, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8482 354, kom. 602 687 970, 606 363 605
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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.

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
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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

USŁUGI BUDOWLANE

510 563 045

• domy jednorodzinne • płyta G-K •
• docieplenia • malowanie • 

• drobne murarskie •

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

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

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 690 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 725 zł/tona
KOSTKA 795 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
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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

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

DREWNO KOMINKOWE

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw, rodzinna

KONSULTACJE

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143
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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

061 814 27 12 

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

- DREWNO KOMINKOWE LUZEM I PACZKOWANE

- ROZPAŁKA
- BRYKIET DRZEWNY PACZKOWANY PO 10 KG

Tanio, możliwość dowozu lub odbiór na miejscu
w godz. 10.30 – 16.30

DREWPAL s.c.
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 117
tel. 692 384 100/ 604 892 340
e-mail: barnas56@poczta.onet.pl

UBEZPIECZENIA

Przeêmierowo
Kraƒcowa 91
602 196 414

Tarnowo Podgórne
Szkolna 6

600 226 603

Rokietnica
Gol´ciƒska 1, Bud-GS

604 567 722
503 512 587

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)
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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

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
W¢GIEL BRUNATNY 345,-

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

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!

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

GEODETA
509 553 381



styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      41

 reklama

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

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

OFERTA TYGODNIA!

SER ŻÓŁTY
EDAMSKI PASŁEK
SER ŻÓŁTY
EDAMSKI PASŁEK

259

1369
kg

150 g

50 exp

235
1l

295
2l

kg1499

159

MLEKO
ŁOWICZ 2%

NAPÓJ COSTA
MIX SMAKÓWHERBATA

SAGA

SEREK
WIEJSKI LEKKI

POLĘDWICA
SOPOCKA

Przeźmierowo, ul. Wrzosowa 22
Zapraszamy codziennie od 6.00 do 22.00, w niedzielę od 9.00 do 17.00
Czas trwania promocji: dwa tygodnie od daty kolportarzu

Promocyjne ceny drobiu!

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 więcej

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T
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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 

Agencja Pracy

Employment Agency

In need of employees ? 
Contact us !

Szukasz pracownika ? 
Zadzwoñ do nas !

TEL. : 618 20 55 50

www.agencjapracy.ese.pl,  e-mail: info@theperfectmatch.pl

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

KOPARKO-¸ADOWARKA

696 770 925

us∏ugi roz∏adunku,
za∏adunku, wykopy

ODDAM W NAJEM
mieszkanie w Mrowinie
jedno i dwu -pokojowe

tel. 502 310 685

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.org.pl
602 385 955
605 889 818
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Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

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




