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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!
Do 15 marca każdy właściciel bądź użytkownik nie-

ruchomości musi wypełnić i dostarczyć Deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. To kolejny krok w kierunku wprowadzania 
zapisów nowej ustawy. Szczegóły wewnątrz numeru.

Warto przeczytać informację o inwestycjach na rzecz 
uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych. Jak 
zapewnia Wójt Gminy Tadeusz Czajka to największa 
inwestycja od czasów wybudowania obwodnicy Tarno-
wa Podgórnego.

~ 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

Chwała bohaterom

W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie prezen-
towana jest wystawa prac w ramach konkursu plastycznego 
organizowanego przez Stowarzyszenia Wiara Lecha pod ha-

słem „Chwała Bohaterom - Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 ocza-
mi najmłodszych”. Wystawa podzielona jest na dwie części: prace dzie-
ci ze szkoły w Lusowie oraz prace dzieci z całej Wielkopolski. O ile 
pierwsza część wystawy dostępna będzie do końca lutego, to druga pre-
zentowana będzie tylko do 16 lutego.

Serdecznie zapraszamy! ~ ARz

„Wagi i Miary”

Zapraszamy na wystawę zbiorów metrologicznych Aliny i Juliu-
sza Gustowskich, mieszkańców naszej Gminy. Można ją obej-
rzeć w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach, w Spichlerzu, 

do 21 kwietnia 2013 roku. 
~ ARz

51. Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa

pod patronatem Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne

16 lutego 2013 (sobota)
Budynek OSiR w Tarnowie Podgórnym (GKS)

ul. 23 Października 34
w imieniu

Stowarzyszenia „Dar Serc”
Prezes Wojciech Janczewski 
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pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Co z terenami w Sadach ?  
 - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Właściciele terenów, o których mowa w rozpowszechnianych w Sadach pismach, 
złożyli do naszego Urzędu Gminy kilkadziesiąt wniosków o ustalenie warun-
ków zabudowy w drodze decyzji administracyjnych. Dotyczą one działek o nu-

merach od 86/40 do 86/74 (obszar ok. 16 ha), położonych w miejscowości Sady, w są-
siedztwie terenów firm Prologis Poland, Hammer i Andreas Stihl. 

W złożonych wnioskach wystąpili o ustalenie warunków zabudowy dla funkcji magazyno-
wo-biurowo-produkcyjnej z możliwością zabudowy 60-70% powierzchni działki. Ponieważ 
dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i spełniony 
jest warunek tzw. „sąsiedztwa zabudowy”, Wójt jest zobowiązany do wydania pozytywnej 
decyzji. 

W Sadach rozpowszechniana 
jest korespondencja, wskazująca 
na stwarzanie przez Gminę wa-
runków do inwestowania w prze-
mysł w sąsiedztwie osiedla, co 
przyczyni się do pogorszenia wa-
runków zamieszkania w naszej 
miejscowości. Co więcej, działa-
nie to odbywa się również wbrew 
właścicielom tych terenów rol-
nych!!! Dlaczego Pan Wójt po-
dejmuje takie działania ?!

Aby temu zapobiec, na mój wniosek, Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na przedmioto-

wy teren. To jedyna możliwość zablokowania tak chaotycznego i intensywnego zagospo-
darowania w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

Plan zagospodarowania przestrzennego jest jedynym narzędziem, pozwalającym 
kształtować przestrzeń w sposób zrównoważony, zgodnie z zasadą ładu przestrzen-
nego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska oraz ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Celem opracowania planu jest zagospodarowanie przedmiotowe-
go terenu zgodnie z w/w zasadami. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalny 
wskaźnik powierzchni zabudowy 40%, zakaz zabudowy magazynowo-produkcyjnej 

od strony miejscowości Sady, a pas o szerokości ponad 100 m od strony zabudowy 
mieszkaniowej przeznaczono pod zieleń izolacyjną (wnioskodawcy także na ten teren 
wystąpili o warunki zabudowy dla funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjnej). 

Należy podkreślić, iż zmiana przeznaczenia terenów w mpzp nie powoduje ko-
nieczności zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania nieruchomości. Wła-
ściciele bądź użytkownicy mogą bez żadnych przeszkód wykorzystywać te tereny pod 

uprawy rolne na dotychczasowych warunkach. Natomiast inwestowanie poprzez 
budowę obiektów będzie możliwe tylko w miejscach przewidzianych planem 

i zgodnie z jego zapisami.
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Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

Chyby

 Rozpoczęto budowę ul. Pagórkowej

 Trwa opracowanie projektu ul. Parkowej

Kokoszczyn

 Trwa opracowanie projektu ul. Krętej 
(połączenie z Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Otrzymano pozwolenie na budowę re-
mizy strażackiej i biblioteki

Przeźmierowo

 Trwa opracowanie projektu ulic Morelo-
wej i Krótkiej

 Trwa projektowanie Centrum Kultury

Sady

 Oddano do użytku pierwszy z dwóch bu-
dynków – mieszkań komunalnych

 Trwa budowa drugiego budynku – 
mieszkań komunalnych. 

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

Tarnowo  Podgórne

Wybrano wykonawcę budowy ul. Szkol-
nej

 Trwa opracowanie projektu ul. Łanowej

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Wierzbo-
wej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Ponad 15 tysięcy z samych tylko licytacji - autobus został sprzedany 
za 7.300 zł, bilety TPBUS nie zeszły poniżej 700 zł, poszło praktycznie 
wszystko. Do tego pieniądze zebrane podczas różnych działań „w oko-
licy sceny”: 

-  Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący Kącik Wędrującej Książ-
ki - 495,16 zł,

- Traktory firma Korbanek - 101,30 zł,
- Traktory firma John Deere - 524 zł, 
- Zbiórka w Restauracji Stara Wozownia - 113,80 zł, 
- stoisko Oriflame - 16,70 zł, 
- Stowarzyszenie ROKTAR - 190,02 zł i 100 koron czeskich, 
- Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 594 zł, 
- puszka Lwa Tarnusia - 696,49 zł, 
- loteria - 1.000 zł, 
- Koło Seniorów Tarnowo Podgórne - 670 zł, 
- Koło Wędkarskie Tarnowo Podgórne - 1.549 zł, 
- uczestnicy Turnieju Kopa - 435 zł. 
 

Jeszcze to co najcenniejsze - pieniądze zebrane przez wolontariuszy. 
Najwięcej w puszce miała Magdalena Rymont, która kwestując ra-
zem z siostrami Emilią i Eweliną zebrała 2.715 zł! Trzeba pochwalić 
także Patrycję Łopatę (979 zł), Patryka Nowaka (903,81 zł), Łukasza 
Sokołowskiego (845 zł), Łukasza Łukaszewicza (795 zł), Kamila Koza-
ka (784 zł) i Rafała Palucha (739 zł). Wymienione osoby prosimy o od-
biór wielkoorkiestrowych upominków w Urzędzie Gminy, pok. 116, tel. 
61 8959 233. 

Łącznie na naszym koncie zebraliśmy 68.067,55 zł (to o ponad 3,5 
tysiąca więcej niż w zeszłym roku!). Na pewno udanym pomysłem było 
zorganizowanie finału na terenie tarnowskiej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II – byliśmy niezależni od pogody, co było szczególnie waż-
ne, bo ta niedziela była bardzo mroźna. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację XXI Finału Wielkiej Or-
kiestry na terenie naszej Gminy z całego serca dziękujemy! 

Fotorelacja na ostatniej stronie. Zapraszamy! ~ ARz

Zagraliśmy z sercem!

Logo nie wybrano

Komisja Konkursowa na znak graficzny 
identyfikacji wizualnej Tarnowskich Term 
nie wyłoniła najlepszej pracy konkurso-

wej, wobec tego nie przyznała nagrody głównej. 
Przyznała natomiast dwa wyróżnienia:

- Pani Katarzynie Lech z Łodzi,
- Firmie Kreatiff Sp. z o.o. z Poznania.
Wyróżnionym GRATULUJEMY!

~ARz

Minimalizuj ryzyko!
Wszystkich zaintereso-

wanych, a zwłaszcza 
przedsiębiorców na-

szej Gminy, zapraszamy na kon-
ferencję poświęconą minima-
lizowaniu ryzyk podatkowych. 
Gościem szczególnym i głów-
nym prelegentem będzie prof. 
dr hab. Witold Modzelewski, 
wiceminister finansów w latach 
1992–1996, wykładowca proble-
matyki podatkowej, zwłaszcza 
podatku od towarów i usług. 

Oto program konferencji:
10.00 rozpoczęcie 
10.00 – 12.00 Konsekwencja 

przebudowy systemu podatkowe-

go dla przedsiębiorców - prof. dr 
hab. Witold Modzelewski 

12.00 – 12.20 przerwa na kon-
sultacje indywidualne

12.20 – 13.00 Jak minimalizo-
wać ryzyko finansowe - Risk Part-
ner Sp. z o.o.

13.00 zakończenie
Konferencja odbędzie się 

21 marca w Sali GOK SEZAM 
przy ul. Ogrodowej 14 w Tarno-
wie Podgórnym. Wstęp wolny. 

Dalsze szczegóły już wkrót-
ce na naszej stronie interneto-
wej.  Informacji udziela również 
Agnieszka Rzeźnik, tel. 61 8959 
264. ~ ARz
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 aktualności

Ruszamy z najważniejszą 
inwestycją drogową od 
czasu wybudowania ob-

wodnicy Tarnowa Podgórnego – 
tak skomentował wyniki naboru 
wniosków do Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych (tzw. „schetynówki”) Wójt 
Tadeusz Czajka.  Wśród zadań, 
które w 2013 roku otrzymają do-
finansowanie z Programu są dwa, 
które dotyczą naszej Gminy. 

Na pierwsze zadanie dotację do-
stanie Gmina Tarnowo Podgórne. 
Realizacja zapewni poprawę do-
stępności komunikacyjnej terenów 
przemysłowych i mieszkaniowych  
po południowej stronie drogi kra-
jowej nr 92. Na ten cel z Narodo-
wego Programu Gmina otrzyma 
maksymalna kwotę - 3 mln zł. 
Zmodernizowane zostaną ulice 
w rejonie wyznaczonym przez uli-
cę Sowią w Tarnowie Podgórnym 
(z sięgaczem w ulicę Szumin), ul. 
Tarnowską w Lusówku oraz ul. 
Przemysłową i Poznańską (chod-
nik) w Jankowicach. Łącznie bli-
sko  5,5 km. Godny podkreślenia 
jest fakt, iż do sfinansowania in-
westycji przyłączą się również fir-
my, zlokalizowane w rejonie ulic: 
Przemysłowa, Poznańska i Sowia,  
przeznaczając na ten cel ok. 800 
tys. zł. 

Od 1 stycznia weszły w ży-
cie zmiany w ustawie 
o ewidencji ludności i do-

wodach osobistych.  Nowe zapisy 
niosą ze sobą znaczne ułatwienia 
dla mieszkańców. 

Nie musimy już wymeldowy-
wać się w poprzednim urzędzie, 
by zameldować się w innym. Po-
nadto przy składaniu wniosku 
o zameldowanie nikt nie będzie 
od nas wymagał podania informa-
cji o wykształceniu i obowiązku 
wojskowym.

Zniesione zostały również kary 
za niedopełnienie formalności 
meldunkowych. Dotychczas gro-
ziła za to m.in. grzywna. Zmia-
ny objęły także termin zgłaszania 
meldunku. Zamiast 4 dni został 
on wydłużony do 30. 

Od Nowego Roku do urzędu 
nie muszą się już zgłaszać turyści, 
wczasowicze oraz osoby, których 
pobyt tymczasowy nie przekracza 
trzech miesięcy.

~ WSO

Uruchamiamy nowe tereny inwestycyjne
Rozstrzygnięty przetarg okre-

ślił wartość inwestycji na kwo-
tę 8.900 tys. Prace rozpoczną się 
już w marcu. Termin zakończenia 
określony został na 15 październi-
ka br.

Natomiast Powiat Poznański 
otrzymał dotację na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2419P Lu-
sówko – Sady w Lusówku w cią-
gu ulicy Tarnowskiej od ul. Jan-
kowickiej do ul. Grabowej. Na ten 
ponadpółkilometrowy odcinek 
Powiat Poznański otrzymał 1 mln 
220 tys. zł dotacji z Narodowego 
Programu, co stanowi 50 % war-
tości inwestycji. Po 25 % udzia-

łów w tej inwestycji mają Powiat 
Poznański i Gmina Tarnowo Pod-
górne. 

Realizacja zaplanowanych za-
mierzeń pozwoli na uruchomienie 
przygotowanych planistycznie 
terenów aktywizacji gospodar-
czej o powierzchni ponad 150 ha! 
Ułatwi także prowadzenie dzia-
łalności przedsiębiorcom, którzy 
już ulokowali się w tym rejonie. 
Ponadto mieszkańcom Gminy, 
a zwłaszcza Lusówka, pozwoli 
szybciej, bezpieczniej i bardziej 
komfortowo  włączać się w ruch 
na drodze krajowej nr 92. 

~ ARz

RONDO

RONDO (realizowane)

UL.TARNOWSKA (odcinek powiatowy)
UL.TARNOWSKA (odcinek gminny)

UL.SOWIA (zrealizowany)

UL.POCZTOWA 
UL.PRZEMYSŁOWA 
UL.POZNAŃSKA (chodnik)

UL.SOWIA (realizowana)

 (projektowane)

Uwaga mieszkańcy 
Przeźmierowa!

Wychodząc naprzeciw licznym proś-
bom mieszkańców Przeźmierowa sołtys 
i Rada Sołecka postanowili zmienić spo-

sób dystrybucji gazety „Sąsiadka-Czytaj”. Propozy-
cja została zaakceptowana przez uczestników zebra-
nia wiejskiego. 

Od następnego numeru (marzec) gazetę będzie 
można bezpłatnie odbierać w sklepach przy ul. Leśnej 
i ul. Folwarcznej, ul. Zachodniej, ul. Południowej 93, 
„Iwa” (Pasaż) i Chata Polska (Rynkowa)

Właścicieli sklepów, którzy chcieliby uczestniczyć 
w kolportowaniu gazety, prosimy o kontakt z wy-
dawcą Jarosławem Plucińskim - tel. 61 8161 159.

~Sołtys Jacek Stypiński

Ułatwienia  
przy meldowaniu
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tarnowskie lwy

Marszałek Marek Woźniak
Za otwarcie nowych możliwości rozwojowych 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, zmodernizowano 
drogi wojewódzkie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne: drogę nr 307 Poznań – Buk oraz nr 184 Poznań – Szamotuły.

Realizacja tych inwestycji była odpowiedzią Pana Marszałka na oczekiwania kierowane ze strony zarówno miesz-
kańców, jak i lokalnych przedsiębiorców. Dzięki postawionym przez Pana Marszałka wysokim wymaganiom co do parametrów 
inwestycji, a także osobistej trosce co do jakości wy-
konania prac wydatnie podniósł się poziom bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała nową perspek-
tywę rozwoju. Zapewnienie płynnych połączeń ko-
munikacyjnych podnosi atrakcyjność terenów inwe-
stycyjnych w naszej Gminie.  

Pan Marszałek Marek Woźniak, dbając o zrówno-
ważony rozwój wszystkich gmin województwa wiel-
kopolskiego, nieustanie wspiera inicjatywy zmierza-
jące do budowania platformy współpracy pomiędzy 
samorządami lokalnymi, mając na celu umacnianie 
kulturalnego, społecznego i gospodarczego pozy-
tywnego wizerunku województwa. Gmina Tarnowo 
Podgórne, rozwijając własną strategię rozwoju, sze-
roko czerpie z możliwości korzystania z doświad-
czeń innych podmiotów. 

Pan Marszałek Marek Wożniak jest bez wątpienia 
przyjacielem naszej Gminy.

Spotkania noworoczne w na-
szej Gminie to już długoletnia 
tradycja. Także w tym roku 

na zaproszenie Wójta Gminy Ta-
deusza Czajki i Przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Leonharda 
licznie odpowiedzieli samorządow-
cy, przedsiębiorcy, przedstawiciele 
lokalnych grup i stowarzyszeń kul-
turalnych, gminni działacze spor-
towi oraz wszyscy, którzy uważają 
się za przyjaciół Gminy Tarnowo 
Podgórne. Swoją obecnością za-
szczycili nas: Poseł Waldy Dzi-
kowski, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak i 
Wicestarosta Powiatu Poznańskie-
go Tomasz Łubiński.

Spotkanie było  okazją do pod-
sumowania minionego roku i pre-
zentacji tegorocznych zamierzeń, 
czego dokonał gospodarz spotka-
nia Wójt Tadeusz Czajka. Poka-
zał, że Gmina Tarnowo Podgórne 
stale się rozwija – dowodem jest 
505 nowych mieszkańców i aż 176 
nowych podmiotów gospodar-

Tarnowskie Lwy przyznane!

czych! Wójt przypomniał również, 
że nasze wysiłki na rzecz stałego 
zrównoważonego rozwoju są za-
uważane w najważniejszych ogól-
nopolskich konkursach (wystarczy 
wymienić czołowe lokaty w ran-
kingach samorządów w Rzeczpo-
spolitej czy Forebsie i tytuł Lidera 
Samorządu 2012 dla Wójta).

Rok 2013 zapowiada się rów-
nie imponująco, mimo niepokoją-
cych informacji o zagrożeniu kry-
zysem gospodarczym. W tym roku 
rozpoczniemy realizację inwesty-
cji, których łączna wartość wyno-
si około 100 mln zł! Jak zapewnił 
Wójt priorytetem jest dalszy rozwój 
infrastruktury drogowej oraz rozpo-
częcie budowy Tarnowskich Term.   

Kulminacyjnym momentem 
wieczoru było przyznanie tytu-
łu „Tarnowskiego Lwa” osobom 

i firmom, które w ubiegłym roku 
wyróżniły się w działaniach na 
rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. 
W tym roku laureatami zostali:

- Lidl Polska Sp. z o.o. za roz-
budowę i modernizację siedziby 
Zarządu,

- Jerzy Piaskowski za rozwój 
i pielęgnowanie rodzinnej przed-
siębiorczości,

- Zakłady Mechaniczne Kazi-
mieruk za wprowadzenie nowo-
czesnej polskiej myśli technicznej,

- Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak 
za otwarcie nowych możliwości 
rozwojowych.

Pięknym akcentem wieczoru był 
występ uczniów i nauczycieli naszej 
Samorządowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Tarnowie Podgórnym. 
Wszyscy byli pod wrażeniem umie-
jętności małych artystów. 

Część oficjalną zakończył to-
ast noworoczny wzniesiony przez 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorza Leonharda. ~ ARz

Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko, 
ale o wiele mniejsze niż te, 
które wiążą się z biernością
 John F. Kennedy
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cji, których łączna wartość wyno
si około 100 mln zł! Jak zapewnił 
Wójt priorytetem jest dalszy rozwój 
infrastruktury drogowej oraz rozpo
częcie budowy Tarnowskich Term.   

Kulminacyjnym momentem 
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łu „Tarnowskiego Lwa” osobom 
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Zakłady Mechaniczne Kazimieruk 
Za wprowadzenie nowoczesnej polskiej myśli technicznej

Zakłady Mechaniczne Kazimieruk to doskonały przykład polskiej fir-
my rodzinnej, prowadzonej przez kolejne pokolenia. Przedsiębior-
stwo stale rozwija i umacnia pozycję na rynku nowoczesnej obróbki 

skrawaniem, czego dowodem są wysokie lokaty w ogólnopolskich rankin-
gach – warto wymienić tytuły Gazeli Biznesu oraz  Diamentów Forbesa.

W 2012 roku nastąpiło przeniesienie siedziby firmy do Tarnowa Pod-
górnego. Obecnie innowacyjny i różnorodny park maszynowy oraz 
świetnie wyszkolony zespół pracowników pozwala na realizację naj-
bardziej skomplikowanych i wymagających zleceń z różnych gałęzi 
przemysłu (wśród partnerów Zakładów Mechanicznych Kazimieruk 
są Volksawagen, Nestle, Unilever, Glaxo SmithKline, Mahle, Kimball 
Electronics Group i Curtis Health Caps). Godne podkreślenia są zasto-
sowane najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne, tym bar-
dziej, że są one realizacją polskiej myśli technicznej.

LIDL Polska Sp. z o.o.
Za rozbudowę i modernizację siedziby Zarządu (nowy design)

Spółka Lidl Polska ulokowała swoją siedzibę na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne w 2001 roku. Od tego czasu trwa nieustanny 
rozwój firmy, czego jednym z dowodów jest rozbudowa centrali 

firmy oraz planowana w tym roku rozbudowa centrum dystrybucji w 
Jankowicach.

W 2012 roku ukończono imponującą modernizację siedziby Spółki po-
łączoną z rozbudową o 5 tysięcy m2 powierzchni biurowej. Realizacja 
tak nowatorskiej myśli projektantów wyznacza nowe standardy archi-
tektoniczne. Godne podkreślenia jest połączenie nowoczesnego designu 
budynku z funkcjonalnością pomieszczeń i konsekwentne ujednolicenie 
architektury zewnętrznej. Strategiczna decyzja o poniesieniu tak dużych 
nakładów inwestycyjnych na rozbudowę centrali z pewnością ugrunto-
wała związek firmy LIDL Polska z Gminą Tarnowo Podgórne.

Firma Lidl Polska należy do najbardziej uznanych pracodawców nie tylko na lokalnym, ale również krajowym poziomie. Aktyw-
nie i otwarcie współpracuje z samorządem Gminy Tarnowo Podgórne przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz 
systematycznie wspiera różnorodne akcje pomocy. Jest doskonałym przykładem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Jerzy Piaskowski
Za rozwój i pielęgnowanie rodzinnej przedsiębiorczości 

Pan Jerzy Piaskowski jest pomysłodawcą i założycielem firmy TAR-
MET. W 1993 roku ulokował przedsiębiorstwo w Tarnowie Podgórnym 
i tu nadal realizuje swą wizję sukcesu. Firma – początkowo mała – dzię-
ki mądremu zarządzaniu oraz  konsekwentnemu realizowaniu ambit-
nych celów biznesowych wyrosła na dużą, stabilną organizację. Pan 
Jerzy Piaskowski przekazuje kolejnym pokoleniom swoją wiedzę i do-
świadczenie. W maju 2003 roku firma przekształciła się w spółkę TAR-
MET Jerzy, Paweł i Michał Piaskowscy. W zdecydowanej większości 
odbiorcami produkowanych przez TARMET wyrobów są zachodnioeu-
ropejscy importerzy. 

W ubiegłym roku firma TARMET  została wysoko oceniona w ogólnopol-
skim rankingu Diamenty Forbesa wśród przedsiębiorstw najszybciej zwięk-
szających swoją wartość. Pan Jerzy Piaskowski urzeczywistniając swoje marzenia o prowadzeniu rodzinnego biznesu, angażuje się w 
życie naszej lokalnej społeczności. Jest człowiekiem otwartego serca, który chętnie wspiera organizację lokalnych przedsięwzięć kultu-
ralnych, działalność organizacji pozarządowych, grup i organizacji sportowych. Jest wzorem społecznie zaangażowanego przedsiębiorcy.
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Kolędować można na wiele sposobów, ale im więcej w kolędo-
waniu uśmiechu i dziecięcej radości, tym bardziej poddajemy 
się czarowi tych tradycyjnych bożonarodzeniowych pieśni.

W niedzielę Trzech Króli, 6 stycznia, w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym, odbył  się koncert kolędowy Mło-
dzieżowego Chóru Żeńskiego „ProVobis”. Chór tworzy grupa dziewcząt 
w wieku 14-18 lat, których pasją jest muzyka wyrażana przez śpiew. I tę 
pasję zaprezentowały na koncercie kolędowym. Prowadzone w perfek-
cyjny sposób przez dyrygentkę Krystynę Kamińską, wyśpiewały dla nas 
kolędy znane w nowych aranżacjach, ale też starsze,  z szesnastowiecz-
nych kancjonałów.

Harmonia dziewczęcych głosów porywała zebranych słuchaczy. 
Hucznie oklaskiwano młode śpiewaczki po każdym wyśpiewanym 
utworze. Dziewczyny nie szczędziły wysiłków i uśmiechu, aby koncert 
stał się radosnym wyrazem uwielbienia Nowonarodzonego. 

To był wspaniały koncert, gdzie każdy obecny mógł wysłuchać pięk-
nych, tradycyjnych kolęd, a przy okazji zakosztować ciepłej, rodzinnej 
atmosfery, która zrodziła się w trakcie występu. Zupełnie jakby uciele-
śniło się hasło z minionego roku kościelnego: Kościół naszym domem. 

Tekst: Katarzyna Trawińska-Jakubiak

„ProVobis”, to znaczy 
DLA WAS…

Jasełka  
w Kokoszczynie

Z wieloma atrakcjami prze-
biegało spotkanie mikołaj-
kowe w Świetlicy Wiej-

skiej w Kokoszczynie. Dzieci 
uczestniczące w projekcie „Teatr 
w Każdej Wiosce” z opiekunem 
Maciejem Woźniakiem przygoto-
wały Jasełka. Po wspólnym opłat-
ku odbyły się liczne konkursy dla 
dzieci, można było także sobie 
potańczyć – w końcu trwał kar-
nawał. Był też Gwiazdor, który 
obdarował dzieci mnóstwem pre-
zentów. Całość nagłaśniała firma 
Zbigma, za co serdecznie dzięku-
jemy!

~na

Sołtys i Rada Sołecka Tar-
nowa Podgórnego zaprasza 
mieszkanki na spotkanie z 

okazji „DNIA KOBIET’’, któ-
re odbędzie się w sali GOK SE-
ZAM, ul. Ogrodowa 14 w Tar-
nowie Podgórnym  w sobotę, 
9 marca,  o  16.00. 

~JP

ZAPROSZENIE

Na „Gwiezdny Bal” zostali zaproszeni najmłodsi mieszkańcy 
Sadów. Piękne stroje oraz uśmiechnięte dziecięce buzie to 
najlepszy dowód na to, że zabawa się udała.  ~MG
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Kierując się wspólną troską 
o bezpieczeństwo wszyst-
kich użytkowników dróg 

województwa wielkopolskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa na drogach bie-
gnących przez teren Gminy zor-
ganizowano szkolenie w zakresie 
wydawania poleceń i sygnałów 
drogowych. Uczestniczyli w nim 
członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tarnowie Podgórnym. 
Warto przypomnieć, że ta jednost-
ka należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i bardzo 
często jej członkowie jako pierwsi 
na miejscu zdarzenia, muszą zor-
ganizować bezpieczny ruch po-
jazdów. 

Aby właściwie wypełnić 
uprawnienia do wydawania pole-
ceń i sygnałów drogowych pod-
czas wykonywania akcji ratow-
niczych zapisanych w Ustawie 
prawo o ruchu drogowym człon-
kowie OSP powinni uzyskać sto-
sowne przeszkolenie. Chcąc za-
dośćuczynić tym wymogom 
zwrócono się do Wielkopolskiego 

Wiedzą jak kierować ruchem

Komendanta Wojewódzkiej Po-
licji w Poznaniu z prośbą o skie-
rowanie doświadczonego w za-
kresie prawa o ruchu drogowym 
instruktora.

Specjalistyczne zajęcia z oma-
wianej tematyki przeprowadził 26 

stycznia asp. sztab. Maciej Bed-
nik z Wydziału Ruchu Drogowe-
go KWP. Po wykładzie popartym 
prezentacją  prowadzący został 
zasypany gradem pytań i wątpli-
wości, które powstawały w trak-
cie szeregu interwencji prowadzo-
nych przez strażaków. 

Prowadzący zajęcia w bardzo 
profesjonalny sposób rozwiał sze-
reg wątpliwości oraz kontrower-
sji wyrażanych przez szkolonych. 
Zajęcia w zgodnej opinii wszyst-
kich uczestników były bardzo cie-
kawe, a co ważniejsze przydatne 
z punktu widzenia strażaków – 
często bardzo młodych ludzi, pró-
bujących przekonać niecierpli-
wych kierowców do stosowania 
się do wydawanych poleceń.  

Były one również jednym 
z wielu przykładów dobrej współ-
pracy z poznańską policją w za-
kresie wspierania działań Gminy 
na rzecz szeroko pojętego bezpie-
czeństwa publicznego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bezpie-
czeństwa na drogach.

~ Andrzej Goszczyński – OC

Otwarci na Biznes to tytuł 
spotkania w Eureka Tech-
nology Park w Dąbrowie. 

19 lutego rozpoczyna się 
cykl bezpłatnych spotkań 
dla przedsiębiorców zain-
teresowanych wdrażaniem 
innowacji i rozwojem fir-
my. 

Open Business Ses-
sion dotyczyć będzie możli-
wości i szans na rozwój inwe-
stycji i biznesów związanych 
z wykorzystaniem funduszy unij-
nych, outsourcingu, HR oraz 
rozwoju zawodowego. Będą 
warsztaty pt.: „Out|in|sourcing 
jako szansa na rozwój i obniżenie 
kosztów” oraz  „Zewnętrzne za-
soby HR wsparciem dla biznesu”. 
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak 
kalkulować koszty, by świadomie 

wybrać najbardziej efektywne 
rozwiązanie biznesowe, czyli jak 
osiągnąć więcej za mniej. Odbę-

dzie się również wykład na 
temat możliwości efektyw-
nego wykorzystania środ-
ków unijnych w 2013 r. 

Warsztaty i wykład po-
prowadzą uznani eksperci. 
Zostaną także uruchomione 

punkty konsultacyjne obejmujące 
doradztwo w kluczowych usłu-
gach dla biznesu, gdzie będzie 
można indywidualnie omówić 
pomysły na biznes czy rozwiązać 
konkretne problemy.

Open Business Session to prak-
tyczna wiedza w pigułce dostępna 
dla każdego. 

Więcej informacji o Open Busi-
ness Session na : www.eurekagro-
up.pl/ adares 

Open Business Session  
w Eureka Technology Park

Masz psa - pamiętaj!
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Po świąteczno - noworocz-
nej przerwie Rada Gmi-
ny zainaugurowała swoją 

działalność w 2013 roku sesją, 
która odbyła się 29 stycznia. 
Oczywiście jak zawsze sesję po-
przedziła praca w komisjach 
Rady oraz szczegółowe omówie-
nie projektów uchwał w czasie 
tzw. komisji wspólnej. Recenzo-
wana sesja rozpoczęła się dysku-
sją nad listem, jaki wystosowało 
pod adresem Wójta i Rady Gminy 
Stowarzyszenie Przyjaciół Prze-
źmierowa i Baranowa „Nasze 
Małe Ojczyzny”. List dotyczył 
planowanej realizacji Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Sto-

warzyszenie sformułowało w nim 
wiele postulatów dotyczących lo-
kalizacji, rozmiaru i architektury 
tej przyszłej inwestycji, a zwłasz-
cza jej wiodącej roli w przyszłej 
strukturze Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Gorąca wymiana 
poglądów trwała niemal dwie go-
dziny. Oprócz Przewodniczące-
go Stowarzyszania brało w niej 

udział wielu radnych. Szczegó-
ły dotyczące przebiegu dyskusji 
mogą Państwo poznać zaglądając 
do protokołu z sesji. Będzie on 
dostępny na stronie internetowej 
Gminy. 

W dalszej części sesji Rada 
przystąpiła do podejmowania 
uchwał. Spośród 10 projektów 
2 dotyczyły finansów Gminy. 
W pierwszym z nich Rada Gmi-
ny zaakceptowała przesunięcia 
w budżecie na rok 2013, w kolej-
nym rozszerzyła katalog zwolnień 
z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w tzw. 
formule de minimis. Chodzi o ob-
jęcie odpowiednim czasowym 
zwolnieniem z podatku od nie-
ruchomości nie tylko tych przed-
siębiorców, którzy rozszerzają 
swoją działalność budując nowe 
obiekty, ale i tych, którzy osią-
gają to samo poprzez moderni-
zację i remonty. Spośród uchwał 
z zakresu gospodarki przestrzen-
nej Rada Gminy podjęła decyzję 
o przystąpieniu do opracowania 
zmiany dwóch miejscowych pla-
nów zagospodarowania: terenów 
aktywizacji gospodarczej dla kil-
ku działek w Jankowicach (dział-
ki o numerach: 274/2, 275/4, 
275/10, 275/11) i Lusówku (dział-
ki nr: 227 i 228). 

Z projektów uchwał dotyczą-
cych gospodarki nieruchomo-
ściami najważniejszym był ten 
dotyczący przejęcia od powiatu 
poznańskiego zadania z zakre-
su zarządzania publiczną drogą 
powiatową. Dotyczył on przebu-
dowy pasa drogowego w rejonie 
skrzyżowania ulic Szkolnej i 23 
Października w Tarnowie Podgór-
nym wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej. Rada podjęła również 
dwa projekty z zakresu oświaty 
i edukacji. Pierwszy z nich do-
tyczył zawierania umów pomię-
dzy Gminą Tarnowo Podgórne 
a gminami, w których do niepu-
blicznych przedszkoli uczęszcza-
ją dzieci z terenu naszej Gminy 
w zakresie refundacji kosztów 
dotacji. Kolejny przyjęty projekt 
z tej dziedziny dotyczył zmiany 
wysokości i zasad ustalania dota-
cji celowej dla podmiotów prowa-

dzących żłobki lub kluby dziecię-
ce na obszarze Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Rada podjęła również dwie 
uchwały z zakresu gospodarki 
nieruchomościami. Pierwsza 
z nich dotyczyła zezwolenia na 
kupno działki w Wysogotowie 
przeznaczonej na poszerzenie ul. 
Pszennej. Druga z kolei wyrazi-
ła aprobatę Rady na przedłużenie 
umowy dzierżawy z dotychcza-
sowym dzierżawcą w Tarnowie 
Podgórnym. Rada zaakceptowa-
ła również projekt przekazania 
niektórych zadań Gminy Tarno-
wo Podgórne w zakresie utrzy-
mania czystości i porządku 
Tarnowskiej Gospodarce Komu-
nalnej TP-KOM Sp. z o.o. Waż-
nym punktem porządku obrad 
opisywanej sesji była prezentacja 
przygotowana przez prezes Tar-
nowskich Term Sp. z o.o. Doty-
czyła ona pełnej informacji na 
temat wszystkich aspektów tej 
niezwykle skomplikowanej in-
westycji. Radnych szczególnie 
interesował harmonogram wyko-
nania tego przedsięwzięcia oraz 
przewidywany montaż finansowy. 
Wiele pytań dotyczyło koncepcji 
funkcjonowania gotowego obiek-
tu – w wystąpieniach przeważała 
troska Radnych o to, by funkcjo-
nował on bez istotniejszych do-
płat z budżetu Gminy. 

Na styczniowej sesji Rada wy-
słuchała też sprawozdań prze-
wodniczących poszczególnych 
komisji stałych z ich pracy w IV 
kwartale 2012 r. oraz sprawoz-
dania z realizacji uchwał Rady 
Gminy podjętych w II półroczu 
tego samego roku. Jeszcze tylko 
omówienie pisemnej relacji Wój-
ta z działalności w okresie pomię-
dzy poprzednią a obecną sesją 
oraz interpelacje radnych, wolne 
głosy i wnioski, i mogłem zakoń-
czyć 43. sesję Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne. Następna odbędzie 
się 26 lutego 2013 r. Jak zwykle 
wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszam!

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada zaakceptowała  

projekt przekazania 

niektórych zadań Gminy 

Tarnowo Podgórne 

w zakresie utrzymania 

czystości i porządku 

Tarnowskiej Gospodarce 

Komunalnej TP-KOM

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 29 stycznia
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Nasze bractwo włączyło 
się w organizację finału 
Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. 
13 stycznia strzelaliśmy na 

strzelnicy brackiej, a uzyskane 
pieniądze w kwocie 594 zł zasiliły 
konto Orkiestry. Obsługiwaliśmy 
loterię fantową. Strzał z armaty 
brackiej wylicytowany i oddany 
przez Wojciecha Janczewskiego 
rozpoczął tradycyjnie światełko 
do nieba. W niedzielę, 20 stycznia, 
w siedzibie bractwa kapelan brac-
twa prezbiter Adam Prozorowski 
odprawił mszę z okazji święta na-
szego patrona św. Sebastiana. Po 
mszy świętej siostry, bracia oraz 
sympatycy połamali się opłatkiem 
i zjedli niedzielny obiad. Miło 
nam było gościć Przewodniczą-
cego Rady Gminy Grzegorza Le-
onharda i II Zastępcę Wójta Piotra 
Kaczmarka. W programie odcho-
dów patrona bractwa nie mogło 

Wiadomości brackie zabraknąć zawodów strzeleckich. 
Główne trofeum, tarcza św. Seba-
stiana, przypadła w udziale bra-
tu Czesławowi Kucharskiemu 
z Sierakowa, któremu serdecznie 
gratulujemy. Kura zestrzelił nasz 
junior Mikołaj Mazantowicz. Od-
było się również strzelanie do 
tarczy charytatywnej. Uzyskaną 
kwotę 220 zł przekażemy Królo-
wi Zjednoczenia bratu Roberto-
wi, z przeznaczeniem na odbudo-
wę domu, który uległ zniszczeniu 
w wyniku pożaru. Młodzież zain-
teresowaną sportem strzeleckim 
serdecznie zapraszamy do naszej 
sekcji strzeleckiej. Informujemy, 
że strzelnica jest otwarta w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 16.00-
20.00. Zapraszamy!

Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek, tel. 
880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

Zaczynamy kolejny letni 
semestr. We wtorek, 5 lu-
tego, odbył się pierwszy 

wykład (terminy i tematykę wy-
kładów można znaleźć na naszej 
stronie internetowej w AKTUAL-
NOŚCIACH www.utw.tarnowo-
-podgorne.edu.pl). Ruszyły zaję-
cia w poszczególnych sekcjach. 
Biuro czynne nadal we wtorki 
godz.10.00–12.00.

13 stycznia po raz 21 zagra-
ła Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Przyłączyliśmy się do 
tej szlachetnej akcji biorąc udział 
w projekcie „Wędrująca Książ-
ka”. Nasze stoisko wzbudziło 
duże zainteresowanie. Książki 
o różnorodnej tematyce, dla dzie-
ci i dorosłych, przynosili nie tyl-
ko słuchacze UTW. Około 150 
książek (za symboliczną złotów-
kę do puszki) trafiło w ręce no-
wych czytelników. Na konto or-
kiestry przekazaliśmy prawie 500 
złotych. Dziękujemy ofiarodaw-
com. Pomysł godny powielenia 
w przyszłości. 

Dobry początek roku

Przerwę semestralną zakończy-
liśmy miłym akcentem. W sobotę 
26 stycznia bawiliśmy się na po 
raz pierwszy zorganizowanej za-
bawie karnawałowej. Hitem oka-
zała się loteria fantowa. Losów 
nie starczyło dla wszystkich chęt-
nych i trzeba było przeprowadzić 
licytację obrazu podarowanego 
przez Justynę Just-Przybylską, in-

struktorkę koła plastycznego ze 
Swadzimia. Walka była zaciekła, 
a nabywca szczęśliwy. Uczestni-
cy bawili się wyśmienicie, zaba-
wa bardzo udana, zdaniem niektó-
rych za krótka, bo tak się trudno 
rozstać.

Dziękujemy zaangażowanym 
w jakąkolwiek pomoc w orga-
nizacji imprezy. Zapraszamy za 
rok, mamy doświadczenie, będzie 
jeszcze lepiej – już są zapisy.

Zainteresowanych informuje-
my, że w dniach 5-8 czerwca orga-
nizujemy czterodniową wyciecz-
kę do Krakowa. Proponujemy 
zwiedzanie miasta (w tym Sta-
rego Rynku), wieczór w teatrze, 
Wieliczkę, Piaskową Skałę itd. 
Z dokładnym programem można 
zapoznać się w biurze i na naszej 
stronie. Koszt wycieczki 450 zł. 
Przy zgłoszeniu wpłata 100 zł – 
nie podlega zwrotowi. 

Zarząd życzy studentom owoc-
nej pracy, miłej rozrywki, dobre-
go wypoczynku w doborowym 
towarzystwie koleżanek i kole-
gów UTW.

~UTW



12       / sąsiadka~czytaj / luty 2013

 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Koniec i początek roku 
w samorządach to zwy-
kle podsumowania mi-

nionego okresu, ale i plany na 
realizacje nowych zadań. 

Jako radna powiatu uczestni-
czyłam zebraniach wiejskich. Za-
uważyłam, że powiat postrzegany 
jest przez pryzmat dróg. Rozu-
miem to, bo ten temat bezpośred-
nio dotyka mieszkańców. Dlate-
go chciałabym przybliżyć inne 
zadania, które realizuje powiat: 
edukację ponadgimnazjalną, spe-
cjalną, opiekę zdrowotną, spo-
łeczną (Szpital w Puszczykowie 
ze 100% udziałem powiatu, Dom 
Opieki Społecznej w Lisówkach, 
Domy Dziecka, Ośrodek Wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy). 
Prowadzi działania przeciwdzia-
łające bezrobociu, aktywizujące 
lokalny rynek pracy, wspiera oso-
by niepełnosprawne, bezpieczeń-
stwo publiczne, przeciwpożarowe 
i przeciwpowodziowe. 

W minionym roku przeprowa-
dzono termomodernizację Szpita-
la w Puszczykowie. Zmodernizo-
wano obiekt przy ul. Słowackiego 
– tu na parterze mieści się Powia-
towy Zespół do Orzekania o Nie-
pełnosprawności (16 gabinetów 
o wysokim standardzie), a na 
pierwszym piętrze Wydział Zdro-
wia i Centrum Pomocy Rodzinie. 
W 2012 roku został też oddany 
Park Orientacji Przestrzennej (tu 
osoby niedowidzące i niewidome 
uczą się poruszania po terenie). 
W 2012 r. rozpoczęto kosztowną 
(ponad 43 mln zł) inwestycję dro-
gową w Swarzędzu przy udziale 
środków unijnych i dotacji z mi-
nisterstwa transportu. Dzięki ko-
rzystnym rozwiązaniom przetar-
gowym tej inwestycji zyskaliśmy 
środki na naprawę dróg powiato-
wych, które ucierpiały przy bu-
dowie S11. Pozyskane środki 
pozwoliły w gminach Dopiewo 
i Tarnowo Podgórne na położenie 
nawierzchni dróg Zakrzewo-Lu-
sowo i St. Batorego w Batorowie 
do wiaduktu. Ponieważ Gmina 
otrzymała środki zewnętrzne na 
prowadzenie inwestycji zwią-
zanej z odwodnieniem drogi St. 
Batorego i budowę ścieżki rowe-
rowej, nie wykonano nakładki 
w Batorowie. Nową nawierzchnię 

otrzymała droga powiatowa Tar-
nowo –Jankowice – Lusówko. 

W 2013 r. inwestycje drogowe 
będą prowadzone w g. Komorniki, 
Kórnik, Swarzędz, Puszczykowo, 
Tarnowo Podgórne (tzw. Schety-
nówka: ul Tarnowska w Lusówku). 
Powiat zaplanował wydatki mająt-
kowe z przeznaczeniem na dota-
cje celowe m.in. gminy Tarnowo 
Podgórne na poprawę dostępno-
ści komunikacyjnej terenów prze-
mysłowych i mieszkaniowych. Do-
finansuje projekt dwóch wiaduktów 
nad linią kolejową Poznań-Berlin. 
O budżecie na 2013 r. już pisałam: 
priorytetem są inwestycje drogowe 
jak niemal w każdej gminie. 

Wnioski zgłaszane na zebra-
niach, przekażę do Zarządu Dróg 
Powiatowych. W trakcie zebrań 
na ręce sołtysów (poza Tarnowem 
Podgórnym, Przeźmierowem, Lu-
sowem, Rumiankiem i Sadami - tu 
Przewodniczącym Klubów Senio-
ra) przekazałam opracowaną przez 
Powiatowy Wydział Zdrowia infor-
mację dla osób o znacznej niepełno-
sprawności. Zawiera ona dokładny 
opis (wraz z numerami telefonów) 
co i gdzie można załatwić. Polecam 
ją wszystkim zainteresowanym.

~ Krystyna Semba  
Radna Powiatu 

Poseł Waldy Dzikowski 
uczestnikiem spotkania 
państw Grupy Wyszehradz-

kiej oraz Słowenii i Chorwacji.
W ramach polskiej prezyden-

cji w Grupie Wyszehradzkiej, 
w dniach 28-29 stycznia w Sejmie 
odbyło się  5. Spotkanie komisji 
administracji publicznej i polityki 
regionalnej parlamentów państw 
należących do tej organizacji, wraz 
ze Słowenią i Chorwacją. Było ono 
współorganizowane przez sejmo-
we Komisje Administracji i Cyfry-
zacji oraz Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej.

Spotkanie dotyczyło budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2014-
2020 z perspektywy państw bio-

rących udział w zjeździe. Stronę 
polską reprezentowali posłowie 
oraz przedstawiciele rządu: mini-
ster rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, wiceminister spraw 
zagranicznych Grażyna Biernato-
wicz, Przewodnicząca sejmowej 
Komisji Administracji i Cyfryza-
cji Julia Pitera. Na zjeździe obec-
ny był również Waldy Dzikowski, 
Wiceprzewodniczący Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP.

Waldy Dzikowski podsumo-
wując spotkanie zaznaczył fak-
tyczne istnienie polityki spójności 
w Grupie Wyszehradzkiej, która 
stanowi doskonałe forum do dys-
kusji. Stwierdził też, że powinna 

nosić nazwę Grupy Wyszehradz-
kiej Plus, ponieważ stawia na za-
żyłe relacje, poprzez dzielenie się 
doświadczeniem oraz szeroko za-
krojoną współpracę międzynaro-
dową, wykraczającą poza Grupę. 
Podkreślił potrzebę wypracowa-
nia jednolitego stanowiska w two-
rzeniu wieloletnich ram finanso-
wych w celu pozyskania ważnych 
dla rozwoju funduszy Unijnych, 
pomimo dzielących państwa róż-
nic strukturalnych i narodowo-
ściowych. Celem Grupy musi być 
wspólne stanowisko oraz stwo-
rzenie mechanizmów uruchamia-
nia i wydawania otrzymanych 
środków w ramach polityki spój-
ności. ~Biuro Poselskie
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Od 19 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa usta-
wa o kierujących pojazdami. Warto wiedzieć, 
że na jej podstawie kierujący rowerem są zo-

bowiązani do posiadania dokumentów, uprawniających 
poruszania się na drogach publicznych (jest nimi karta 
rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub 
T) tylko do czasu ukończenia 18 lat. Chodzi przede 
wszystkim o uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych (do momentu ukończenia 
18 lat) oraz osoby, które nie są uczniami. 

Zgodnie z ustawą karta rowerowa uprawnia rów-
nież do kierowania innymi pojazdami, oczywiście po 
osiągnięciu odpowiedniego wieku. I tak trzynastolatek 
może poruszać się jezdnią wózkiem inwalidzkim, pięt-
nastolatek - pojazdem zaprzęgowym (bez możliwości 

Nowa ustawa – nowe obowiązki

Sąsiadka~czytaj: Kiedy rodzi 
się dziecko każdy rodzic drży 
o jego zdrowie. Cieszy się każdym 
krokiem, nowym słowem, nowym 
gestem. Informacja o chorobie 
jest zawsze ogromnym ciosem. 
Jak to było w przypadku Amelki?

Michał Branczewski (tata): 
Amelka urodziła się w 2006 roku. 
Pierwsze cztery lata były – teraz 
powiedziałbym – normalne. Pięk-
nie się rozwijała, do tego stopnia, 
że już w wieku dwóch lat zaczę-
ła chodzić do przedszkola. Kiedy 
miała 4 i pół roku zaczęliśmy do-
strzegać pierwsze niepokojące sy-
gnały: Amelka nie rozwijała się tak 
szybko, nie rysowała tak ładnie, 
nie włączała się do zabaw z rówie-
śnikami. Na początku sądziliśmy, 
że to nic niepokojącego,  ze może 
zmęczenie, uspokajali nas lekarze. 
Ale nasz niepokój rósł, rodzic ma 
szósty zmysł, czuje, że coś jest nie 
tak. Trafiliśmy do dr Anny Win-
czewskiej – Wiktor z kliniki Neuro-
logii  Wieku Rozwojowego w Po-
znaniu. Po wnikliwych badaniach 
okazało się że Amelka choruje na 
śmiertelną, nieuleczalną chorobę 
- leukodystrofię metachromatycz-
ną - MLD.

- Na czym polega ta choroba?
To niezwykle rzadka choroba 

genetyczna. Oznacza się dużym 
uszkodzeniem istoty białej mózgu. 
Objawy to: zahamowanie i regres 
w rozwoju psychoruchowym, za-

burzenia równowagi, motoryki 
dużej i małej, zaburzenia mowy, 
zanik zdolności widzenia, poły-
kania, a w konsekwencji w ciągu 
kilkunastu lat śmierć.

- Ale Państwo się nie poddali…
A któż patrzyłby bezczynnie 

na umieranie własnego dziec-
ka?!?  Rozpoczęliśmy walkę 
o naszą Amelkę. Razem z rodziną 
i przyjaciółmi przeczesywaliśmy 
Internet w poszukiwaniu informa-
cji o prowadzonych badaniach. 
Rozmawialiśmy z rodzicami dzieci 
chorujących na leukodystrofię, 
pisaliśmy do różnych ośrodków na 
całym świecie. Dzięki szczęśliwym 
zbiegom okoliczności i ogromne-
mu zaangażowaniu życzliwych lu-
dzi skontaktowaliśmy się z kliniką 
w Mediolanie we Włoszech. Prze-
szliśmy szereg skomplikowanych 
badań, testów i czekaliśmy na tę 
najważniejszą decyzję i w końcu: 
Amelka została zakwalifikowa-

Wyjątkowe dziecko – wyjątkowa terapia

przewożenia pasażerów), natomiast 
siedemnastolatek - rowerem wielo-
osobowym, rowerem lub wózkiem 
rowerowym przewożąc pasażerów. 

Kartę rowerową wydaje nieod-
płatnie, za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna:

- dyrektor szkoły - uczniowi 
szkoły podstawowej;

- dyrektor wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego lub 
przedsiębiorca prowadzący ośro-
dek    szkolenia kierowców, po-
siadający poświadczenie potwier-
dzające spełnianie dodatkowych 

wymagań - osobie niebędącej 
uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać 
osoba, która:

- osiągnęła wymagany mini-
malny wiek;

- wykazała się niezbędnymi 
umiejętnościami odpowiednio pod-
czas zajęć szkolnych, zajęć prowa-
dzonych przez wojewódzki ośro-
dek ruchu drogowego lub zajęć 
prowadzonych przez ośrodek szko-
lenia kierowców posiadający po-
świadczenie potwierdzające speł-
nianie dodatkowych wymagań.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

na do eksperymentu medycznego 
- terapii genowej.  Jest jedynym 
dzieckiem na świecie w tej postaci 
choroby, które zostało „zmodyfi-
kowane genetycznie”. Ratuje ją 
wirus HIV.

- Czy są już znane wyniki tej 
terapii?

Terapia potrwa jeszcze długo, 
bo – niestety – tej choroby nie da 
się wyleczyć dotknięciem.  Wła-
śnie czekamy na wyniki podsu-
mowujące kolejny etap leczenia. 
Wszystko wygląda bardzo obiecu-
jąco, 18 miesięcy po modyfikacji 
nie ma postępu choroby. 

Teraz chcemy spłacać dług 
wdzięczności, jaki mamy  
u wszystkich tych, którzy pomaga-
ją naszej Amelce.  Chcemy dzie-
lić się naszym doświadczeniem, 
wiedzą i dawać nadzieję innym 
rodzicom, którzy poszukują drogi 
leczenia swoich dzieci. Wiemy jak 
ważne jest wsparcie przyjaciół, 
zwłaszcza w momentach zwątpie-
nia. I wiemy ile czasu my spędzi-
liśmy na dotarciu do właściwych 
specjalistów. Przeszliśmy wiele, 
wiemy, ze nie jest łatwo, dlatego...  
jesteśmy do dyspozycji. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Rzeźnik
Historię Amelki z Batorowa można 

przeczytać na stronie internetowej www.
amelkabranczewska.pl  oraz na Face-
Booku. A z rodzicami można skontakto-
wać się mailowo: branczewski@o2.pl
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W 2012 roku otrzyma-
liśmy od Czeskie-
go Związku Orkiestr 

Dętych zaproszenie do wzię-
cia udziału w Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Pradze, które z dużą 
przyjemnością przyjęliśmy. W 
pierwszy styczniowy weekend 
wyjechaliśmy na koncertowe 
zmagania do Pragi. Festiwal ten 
organizowany jest co roku, a na 
tegoroczne jego wydanie oprócz 
Orkiestry „Da Capo” organizato-
rzy zaprosili orkiestry z Czech, 
Niemiec oraz Japonii. Konkurs 
odbywał się w pięknej, zabytko-
wej sali koncertowej. 

Po zakończeniu festiwalowych 
zmagań, mieliśmy możliwość 
zwiedzenia Pragi. Świąteczno-no-
woroczny klimat oraz sprzyjają-
ca pogoda dodały uroku naszym 
spacerom po czeskiej stolicy. Ar-
tystyczny klimat mostu Karola z 
muzykującymi na nim na żywo 
zespołami oraz urok zabytków 
Hradczan pozostaną na długo w 
naszej pamięci. Przepiękna sta-
rówka Pragi z niezliczoną ilością 
zagranicznych turystów także 
zrobiła na nas ogromne wrażenie. 

Praskie muzykowanie Orkiestry „Da Capo”

Organizatorzy zadbali o nasze 
żołądki – mieliśmy okazję spró-
bować czeskich specjałów ku-
linarnych. Jeden z uroczystych 
posiłków zjedliśmy w miejscu 
szczególnym – w restauracji, w 
której Karel Vejvoda skompono-
wał słynną „Rosamundę” – czeski 
utwór „Skoda Lasky”.

W sobotni wieczór w pięknej 
sali koncertowej, w której odbyły 
się festiwalowe przesłuchania, 
zorganizowano koncert galowy 
Prezydenckiej Orkiestry Dętej z 
Hradczan. Mogliśmy podziwiać 
wysoki kunszt muzyczny orkie-
stry oraz jej solistów w bardzo 
zróżnicowanym repertuarze.

Po koncercie ogłoszone zosta-
ły wyniki. Nasz występ został bar-
dzo dobrze przyjęty zarówno przez 
słuchaczy jak i jury. Zdobyliśmy 
Srebrne Pasmo oraz zaproszenie od 
organizatorów na Festiwal w Bra-
tysławie, który odbędzie się jesz-
cze w 2013 r. Najlepszą okazała się 
orkiestra z Japonii. Na zakończe-
nie Festiwalu połączone orkiestry, 
pod przewodnictwem dyrygenta z 
Niemiec, który zdobył wyróżnienie 
dla najlepszego festiwalowego dy-
rygenta, wykonały wspólnie utwór 
„Muziky, Muziky”.

Po powrocie rozpoczęliśmy 
przygotowania do Koncertu Wio-
sennego, który odbędzie się w 
Tarnowie Podgórnym, w hali 
sportowej OSIR przy ul. Nowej, 
w dniu 6 kwietnia 2013 roku o 
godz. 18.00, na który już dziś ser-
decznie wszystkich zapraszamy.

Członkowie Orkiestry Dętej „Da 
Capo” mogli wziąć udział w Festi-
walu Orkiestr Dętych w Pradze 
dzięki wsparciu Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne oraz Firmy Schat-
tdecor, za co w imieniu wszystkich 
muzyków bardzo dziękuję. 

~ Małgorzata Mleczak

W tarnowskim Klubie 
Seniora 16 stycznia 
odbyło się zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze za lata 
2008-2012. Po trzech kadencjach, 
czyli po 12 latach urzędowania, 
ze stanowiska ustąpiły dotych-
czasowa Przewodnicząca Klubu 
Halina Burszta, Zastępca Janina 
Szymczak oraz Skarbnik Józef 
Kubiak, którym seniorzy kwiata-
mi i drobnymi upominkami po-
dziękowali za długoletnią i ak-
tywną pracę na rzecz Klubu. Przy 
pełnej frekwencji wybrano nowy 
zarząd: Przewodniczącym został 
Zenon Troszczyński, zastępcą 
Anna Gryska, skarbnikiem Mira 
Fąka, sekretarzem Halina Rybak, 
członkiem Józef Przybysz. Na-

stępnie powołano komisję rewi-
zyjną w składzie Anna Dęga, Do-
rota Chojnacja i Janina Wołyniec.

Nowemu Zarządowi życzono 
takiej samej wytrwałości, jaką 

Nowy Zarząd mieli poprzednicy. Przewodniczą-
cy podziękował za zaufanie i po-
prosił o wsparcie w kontynuowa-
niu działalności Klubu Seniora. 

Klub Seniora serdecznie zachę-
ca wszystkich młodych duchem 
do wstępowania w swoje szeregi.

Przewodniczący Klubu Seniora 
~ Zenon Troszczyński

W imieniu ustępującego zarzą-
du pragnę podziękować władzom, 
sołtysowi,  pracownikom Urzę-
du Gminy i GOK „Sezam” za 
dwunastoletnią współpracę oraz 
wszelkie wsparcia i dotacje finan-
sowe. Pracowało nam się bar-
dzo dobrze, za co bardzo dziękuję 
prosząc o dalszą współpracę z no-
wym Zarządem. 

~ Halina Burszta
Była prezes Klubu Seniora
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stowarzyszenia

Obowiązek wdrożenia 
i przestrzegania zasad in-
tegrowanej ochrony ro-

ślin przez wszystkich profesjo-
nalnych użytkowników środków 
ochrony roślin wejdzie w życie 
1 stycznia 2014 r. na podstawie 
postanowień art. 14 Dyrektywy 
2009/128/WE oraz Rozporzą-
dzenia nr 1107/2009. Podczas 
szkoleń jeden z rolników słusz-
nie zauważył, że polskie rolnic-
two zużywa i tak mniej nawozów 
i środków ochrony roślin aniże-
li rolnicy w krajach starej Unii 
i zapytał po co nam w ogóle po-
trzebna jest integrowana ochrona 
roślin?

W Polsce nakłady finanso-
we na nawożenie wynosiły 40€/
ha (w Belgii 156€/ha, w Holan-
dii 126€/ha, we Francji 92€/ha). 
Odpowiednio na ochronę roślin 
– w Polsce 28€/ha, w Holandii 
275€/ha, w Belgii 218€/ha, we 
Francji i Niemczech 135€/ha – 
dane z roku 2005 za Krajowy plan 
działania na rzecz ograniczenia 
ryzyka związanego ze stosowa-
niem środków ochrony roślin na 
lata 2013-2017.

Konieczność przyjęcia inte-
growanej ochrony roślin wyni-

Po co potrzebna jest integrowana ochrona roślin?
ka z naszego aktu stowarzysze-
niowego z Unią Europejską. Jest 
też bezpośrednią realizacją celów 
przyjętych w Strategii zrówno-
ważonego rozwoju wsi, rolnictwa 
i rybactwa na lata 2012-2020, 
przyjętej przez Radę Ministrów 25 
kwietnia 2012 r. Działania zapro-
jektowane w strategii wychodzą 
naprzeciw nowym wyzwaniom 
cywilizacyjnym, w tym m. in. sta-
rzeniu się społeczeństw, zmianom 
klimatu, wymianie pokoleń, roz-
wojowi technologii informacyj-
nych, mobilności zawodowej oraz 
mobilności terytorialnej. Działa-
nia te zostały określone przez pry-
zmat zasobów i funkcji jakie peł-
nią obszary wiejskie, rolnictwo 
i rybactwo w Polsce i na świe-
cie oraz w oparciu o pięć kluczo-
wych zagadnień tj. kapitał ludz-
ki, jakość życia, bezpieczeństwo, 
konkurencyjność i środowisko. 
Strategia ta w sposób bezpośred-
ni wskazuje na potrzebę opraco-
wania Krajowego planu działania 
mającego na celu ograniczenie ry-
zyka związanego ze stosowaniem 
środków ochrony roślin. Krajowy 
plan działania stanowi w szcze-
gólności element realizacji dzia-
łań Strategii ujętych w:

Priorytecie 3 Bezpieczeństwo 
żywnościowe

Priorytecie 4 Wzrost produk-
tywności i konkurencyjności sek-
tora rolno-spożywczego

Priorytecie 5 Ochrona środowi-
ska i adaptacja do zmian klimatu 
na obszarach wiejskich.

Tym samym krajowy plan dzia-
łania jest spójny ze strategicznymi 
celami wyznaczonymi na pozio-
mie kraju, jak i Unii Europejskiej.

Pragnę poinformować, że zosta-
ła utworzona lokalna grupa dys-
kusyjna, której zadaniem będzie 
nauczyć rolników postępowania 
przy integrowanej ochronie zbóż, 
rzepaku, kukurydzy. Chętnych do 
działania prosimy o akces telefo-
nicznie 723 678 053.

Dla rolników, którzy z różnych 
powodów nie mogli uczestni-
czyć w kursie ochrony roślin przy 
użyciu opryskiwaczy ciągniko-
wych, organizowany jest dodat-
kowy kurs w dniach 25 i 26. lu-
tego (poniedziałek – wtorek). 
Proszę o wcześniejsze zapisywa-
nie się (dotyczy osób, które nie 
były wcześniej zgłoszone) pod nr 
tel. 723 678 053 lub 501 343 433.

~ Opracował: Wiesław Biały

Wiadomości 
wędkarskie

Wybory Polskiego Związku Wędkarskiego 
koło Tarnowo Podgórne za nami. 9 lutego 
po przyjęciu sprawozdań zarządu Koła, 

Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zebrani 
udzielili zarządowi absolutorium. Efektem wyborów 
jest ponowne powierzenie funkcji prezesa Markowi 
Perzowi. Ponadto zarząd tworzą: Zdzisław Braci-
szewski (zastępca prezesa ds. sportu), Marek Pazgrat 
(ds. młodzieży), Dariusz Goroński (sekretarz koła), 
Bogdan Kasprzak (skarbnik), Janusz Łochowicz (go-
spodarz), Piotr Gąsiorek (członek zarządu).

Komisja rewizyjna to Maciej Ptrzybylski, Lech Ma-
tuszewski i Marek Sikorski. Sąd koleżeński tworzą: 
Leszek Brzuskiewicz, Tadeusz Kaczmarek, Roman  
Żyliński, Łukasz Rozmuz i Krzysztof Marcinkowski.

Po zatwierdzeniu preleminarza budżetowego i pla-
nu pracy na 2013 rok zebranie zakończono.

~ Marek Perz, Prezes Koła

www.roktar.com.pl
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Funkcjonowanie transpor-
tu publicznego na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne 

kojarzy się z żółto-zielono-po-
marańczowymi autobusami spół-
ki TPBUS, których trudno nie 
zauważyć na naszych drogach. 
Docierają do wszystkich miejsco-
wości Gminy, przewożąc rocznie 
ponad 2 mln pasażerów. Od lat 
głównym kierunkiem podróżo-
wania dla naszych klientów jest 
Poznańska pętla Ogrody. Ostatnie 
badania potoków pasażerskich 
wykazały jednak, że blisko 31% 
ogólnej liczby pasażerów porusza 
się wewnątrz Gminy. Prawie taki 
sam odsetek pasażerów stanowią 
mieszkańcy Poznania, którzy do-
jeżdżają do pracy na terenie na-
szej Gminy (rys. 1). 

Połączenie liczby przewożo-
nych pasażerów z analizą struk-
tury sprzedaży biletów wykazało, 
że  większość naszych pasażerów 
to osoby regularnie korzystają-
ce z gminnej komunikacji w celu 
dojazdu do pracy czy na zajęcia 
szkolne. Biletem miesięcznym 
posługuje się ponad 60% ogól-
nej liczby pasażerów. Jest jednak 
znaczna liczba pasażerów „oka-
zjonalnych”, którzy posługują się 
biletem jednorazowym. Oferta 
przewozowa stanowi zatem alter-
natywę dla transportu prywatne-
go. 

Badanie tzw. „potoków pasa-
żerskich” wykazało mocne po-
wiązanie ze strukturą sprzedaży 
biletów. Największe napełnienia 
autobusów zanotowano w go-
dzinach szczytów komunikacyj-

nych, czyli w godzinach poran-
nych i popołudniowych, z tym, 
że szczyt popołudniowy jest 
znacznie dłuższy od porannego. 
To zrozumiałe, ponieważ zwykle 
dodatkowe sprawy (zakupy, le-
karz, spotkanie itp.) załatwiamy 
po zakończeniu pracy lub nauki. 
Nie zanotowano natomiast wzro-
stu przewozów na tzw. “trzecią 
zmianę”, które jeszcze w latach 
90-tych były wyraźnie widocz-
ne. Można wysnuć wniosek, że 
obecnie w nocy pracuje znacznie 
mniejszy odsetek społeczeństwa. 
Wskazanie po godzinie 22.00 na 
rys. nr 2, który prezentuje napeł-
nienie autobusów w zależności od 
pory dnia, dotyczy powrotu z dru-
giej zmiany. 

Potoki pasażerskie w przelicze-
niu na maksymalną liczbę miejsc 
łącznie siedzących i stojących 
przedstawiają się następująco:

- szczyt poranny (05.30 – 
08.30): średnie napełnienie 73%,

- szczyt popołudniowy (13.00 – 
17.30): średnie napełnienie 64%,

Godziny południowe i wieczor-
ne są zróżnicowane:

- na zachód od Tarnowa Pod-
górnego: 6 – 11%,

-  Tarnowo Podgórne: 9 – 18 %,
-  Sierosław i Lusowo do Prze-

źmierowa: 6 – 10%,
-  Przeźmierowo: 12 – 21%,
-  Napachanie i Chyby: 7 – 11%,

-  Wysogotowo i Os. Rubinowe: 
do 6%.  

Pomiędzy rokiem 2007 a 2009 
globalna liczba przejeżdżanych 
przez spółkę kilometrów rocznie 
wzrosła z 1.350 tys. do prawie 
1.800 tys. Ten wzrost spowodo-
wało kilka czynników, do głów-
nych zaliczono:

1.  Wnioski Rad Sołeckich 
o zwiększenie liczby kursów 
– zwiększenie liczby miesz-
kańców,

2.  Utworzenie nowych połą-
czeń Sierosław i Wysogoto-
wo – po wycofaniu się MPK 
Poznań,

3.  Utrudnienia (korki) w ruchu 
drogowym – wydłużenie cza-
su przejazdu autobusów,

4.  Zmiana ustawy o czasie pra-
cy kierowców – dodatkowe 
przerwy w pracy kierowców. 

Zwiększenie oferty przewozo-
wej o 450 tys. kilometrów mia-
ło bezpośrednie przełożenie na 
wzrost kosztów naszej komuni-
kacji. Od drugiej połowy 2007 r. 
trwa gospodarcza recesja, która 
też ma ogromny wpływ  na pono-
szone koszty naszej spółki. Głów-
ne czynniki to paliwo i koszty 
osobowe. 

Niestety analiza potoków pa-
sażerskich przeprowadzona po 

Dlaczego dopłacamy 6,5 mln?

Rys.1 ŚREDNIA MIESIĘCZNA STRUKTURA PRZEWOZÓW.  

Od roku 2007 wpływy 
z biletów w coraz 
mniejszym stopniu 
pokrywają koszty 
prowadzonych zadań 
przewozowych.
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trzech latach od ustabilizowania się oferty przewozo-
wej wykazała, że jej rozszerzenie nie przełożyło się 
proporcjonalnie na zwiększenie liczby pasażerów. 
Na zwiększenie grona korzystających z komunikacji 
autobusowej nie wpływa również stały wzrost liczby 
mieszkańców Gminy. 

W tej sytuacji wpływy z biletów od roku 2007 
w coraz mniejszym stopniu pokrywają koszty pro-
wadzonych zadań przewozowych.  Co prawda sy-
tuację poprawiła się po wprowadzeniu nowych cen 
biletów i rozszerzeniu uprawnień do przejazdów 
ulgowych, ale szalony wzrost cen paliwa w latach 
2009-2011 i pogłębiający się kryzys gospodarczy 
nie pozwolił na zahamowanie coraz wyższych do-
płat za prowadzenie gminnej komunikacji. W roku 
2007 koszt transportu ponoszony przez Gminę wy-
nosił niecałe 2,7 mln złotych. Obecnie jest to prawie 
6,5 mln złotych! 

Po co zatem zwiększać ofertę przewozową, skoro 
i tak nie zwiększa się znacząco liczba przewożonych 
pasażerów? I nasuwa się kolejny wniosek: 

Zmniejszenie oferty przewozowej nie powinno 
wpłynąć znacząco na spadek liczby przewożonych 
pasażerów, a ograniczy ponoszone przez Gminę 
koszty.  

Dowodem na słuszność takiej tezy są efekty zmo-
dyfikowania w lipcu 2012 roku niedzielno-świątecz-
nego rozkładu jazdy. Zredukowano ponad 1000 ki-
lometrów, co stanowi 45% wymiaru poprzedniego 
rozkładu. Jednocześnie praktycznie nie zmieniła się 
liczba przewożonych. W skali roku występuje śred-
nio 62-63 dni świąteczne (wliczając niedziele), a to 
oznacza 62 tys. kilometrów mniej, a tym samym 
oszczędność ponad 325 tys. złotych netto. 

W najbliższym czasie spółka TPBUS (działając 
w porozumieniu z organizatorem transportu publicz-
nego jakim jest Gmina Tarnowo Podgórne) zapropo-
nuje zmiany w roboczym rozkładzie linii 01. Trwa 
analiza potoków pasażerskich w przedziałach cza-
sowych poza godzinami szczytów przewozowych. 
W tych obszarach część kursów ulegnie likwidacji, 

a część zostanie zmodyfikowana 
w celu obsługi jak największej 
liczby pasażerów. W pierwszym 
etapie optymalizacji zmniejszenie 
oferty przewozowej w dni robo-
cze nie przekroczy 8%, co prze-
kłada się na około 350 km dzien-
nie. Rozkład jazdy w „szczytach 
przewozowych” pozostanie bez 
zmian. 

Drugi etap to przeanalizowanie 
sobotniego rozkładu jazdy, a to 
wymaga więcej czasu. Wiemy, że 
część pasażerów korzystających 
z autobusów w soboty to studen-
ci i uczniowie zaoczni, którzy do-
jeżdżają do pracy i miejsc nauki. 
Potrzebujemy zatem precyzyj-
nych i szczegółowych danych by, 
zapewnić optymalizację podróżo-
wania.

Należy zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden bardzo ważny czynnik, 
który znacząco wpływa na kosz-
ty naszego transportu publiczne-
go: znaczne odległości pomię-
dzy miejscowościami szczególnie 
w zachodniej części Gminy. To 
sprawia, że każde zwiększenie 
oferty przewozowej o jeden kurs 
przekłada się na kilka lub kilka-
naście tysięcy kilometrów w skali 
roku. 

Spółka TPBUS w porównaniu 
z podobnymi przedsiębiorstwami 
w Powiecie Poznańskim jest jed-
nym z  tańszych przewoźników. 
Nasz koszt jednego wozokilome-
tra to 5,25 PLN. Podobne kosz-
ty generują zakłady w Rokietnicy 
(5,40) i Kórniku (5,25). Pozosta-

łe gminne komunikacje Powiatu 
generują znacznie wyższe kosz-
ty wozokilometra, np. w Suchym 
Lesie (6,00), Komornikach (6,12), 
Luboniu (7,00) czy Koziegłowach 
(6,70). Poznańskie MPK to koszt 
znacznie powyżej 8,00 PLN.

Jednak nawet niskie koszty eks-
ploatacyjne nie zmienią geografii 
Gminy i odległości, które muszą 
przejeżdżać nasze autobusy. 

Bierzemy także pod rozwagę 
proces integracji transportu pu-
blicznego w ramach aglomeracji 
poznańskiej. Część gmin Powia-
tu Poznańskiego już uczestniczy 
w tym projekcie. Niewątpliwie 
wspólny bilet ułatwia porusza-
nie się po terenie całej aglomera-
cji, jednak różnicę trzeba pokryć, 
a to zwraca uwagę na skutki fi-
nansowe tego przedsięwzięcia 
dla gminnego budżetu. Stąd roz-
poczęcie prac nad optymalizacją 
transportu publicznego na terenie 
naszej Gminy. 

Chcemy tak skonstruować ofer-
tę przewozową, by z jednej stro-
ny utrzymać liczbę przewożonych 
pasażerów, a z drugiej zminimali-
zować wpływ ewentualnej inte-
gracji transportu publicznego na 
budżet Gminy. 

W najbliższym czasie opubliku-
jemy propozycję zmian rozkładu 
linii 01.  Informacji należy szukać 
na przystankach (tych wyposażo-
nych we wiaty), w autobusach i na 
naszych stronach internetowych.

~ Waldemar Wereszczyński
Prezes TPBUS
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Rys.2 ŚREDNIE NAPEŁ-
NIENIE AUTOBUSÓW 
– DZIEŃ ROBOCZY.
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ekologia

16 marca
Kokoszczyn 
od  900 do 915 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 

pawilonie handlowym
–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy ba-

zie TP-Bus
–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy 

blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna 
przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
–  od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. 

Za Ogrodami
Jankowice 
–  od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmun-

dowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. 

Tarnowskiej -sklep spożywczy
–  od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 

Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
–  od 1355 do 1410 – parking przy kościele
–  od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Skośnej
–  od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
–  od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie 

23 marca
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

przy Intermotelu
–  od 920 do 935 – os.Rubinowe ul. Perłowa
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej
Chyby 
– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. 

Różana
–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogro-

dowej

6 kwietnia
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-

tanowa
–  od  920 do 935 –parking ul. Bukowska przy 

ul. Leśnej

Wysogotowo 
–  od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
–  od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lot-

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego 

targowiska przy Pasażu
–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu 

kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej
Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 

Kwiatowej
–  od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Ja-

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z mobilnej zbiórki odpadów.

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych

Ponownie w  bieżącym roku na terenie Gminy, zgodnie 
z poniżej przedstawionym harmonogramem pojawi się 
Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. 

Jest to specjalny samochód, który w określoną sobotę odbie-
rze od mieszkańców nieodpłatnie odpady problemowe. Przy-
pominamy, że do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów każ-
dy mieszkaniec naszej Gminy może dostarczyć wytworzone 
w domu odpady problemowe, do których zaliczamy m.in.:

• wyłącznie drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki, żelazka, itp.)

• baterie i akumulatory

• telefony 
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć (np. termometry)
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
•  zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny 

w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe
• zaolejone szmaty i ścierki
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Od 1 lipca zmienia się sys-
tem gospodarowania od-
padami. 

Gmina Tarnowo Podgórne jest 
członkiem Związku Międzygmin-
nego Selekt. 

Związek uchwalił stawki za wy-
wóz odpadów: miesięczna stawka 
to w przypadku:

-  segregowania odpadów                
– 10 zł / osobę,

 -  niesegregowania odpadów            
– 14 zł / osobę.

Właściciel bądź użytkownik 
nieruchomości na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne musi wy-
pełnić deklarację o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami !!!

Należy to zrobić do 15 marca 
2013 r.

Deklaracje roznoszone są przez 
Pocztę Polską. Dostępne są rów-
nież u sołtysów, w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy, ul. 
Poznańska 115 w Tarnowie Pod-
górnym, a w formie elektronicz-
nej na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl .

Uwaga – deklarację wypeł-
niamy w zależności od tego, jaki 
charakter ma nieruchomość, 
której deklaracja dotyczy: 

Deklaracja śmieciowa  
 – najważniejsze informacje 

• Nieruchomość zamieszkała 
- jeżeli na terenie nieruchomości 
tylko mieszkamy (nie ma żadnej 
firmy, nie prowadzimy jakiejkol-
wiek działalności gospodarczej), 
wskazujemy liczbę osób zamiesz-
kałych, a nie zameldowanych (je-
żeli te liczby się różnią, to warto 
obok dopisać odręczny komen-
tarz, np. córka jest zameldowana, 
ale stale mieszka poza Gminą) - 
wzór wypełnienia na str. 20.

• Nieruchomość niezamiesz-
kała - jeżeli na terenie nierucho-
mości wyłącznie prowadzona jest 
działalność gospodarcza, wskazu-
jemy w jakich pojemnikach będą 
gromadzone odpady komunal-
ne (w deklaracji typy podane są 
w m3, przypomnijmy np. 0.12 m3 

to 120 litrów,  0.24 m3 to 240 li-
trów).

• Nieruchomość zamieszkała 
i niezamieszkała - jeżeli na te-
renie nieruchomości mieszkamy 
i jest tam też prowadzona jaka-
kolwiek działalność gospodarcza 
- wzór wypełnienia na str. 22.

Jeżeli mamy kilka nierucho-
mości, to dla każdej wypełnia-
my deklarację. 

Jeżeli posiadamy nierucho-
mość, gdzie odpady nie są wy-
twarzane (na przykład nieza-
budowany grunt, gdzie nie jest 
prowadzona żadna działalność 
gospodarcza), to deklaracji dla 
tej nieruchomości nie wypełnia-
my.

W deklaracji należy zaznaczyć, 
czy odpady na nieruchomości 
będą segregowane, czy nie (to ma 
wpływ na wysokość opłaty).

Załącznikiem do deklaracji jest 
kopia dotychczasowej umowy na 
odbiór odpadów. Jeżeli właściciel 
nieruchomości takowej nie posia-
da (bo np. została zagubiona), to 
prosimy o napisanie stosownego 
wyjaśnienia.

Wypełnioną i popisaną czytel-
nie deklarację należy dostarczyć 
pocztą lub osobiście do Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

 Właściciele lokali w budyn-
kach wielorodzinnych deklaracje  
składają u zarządcy budynku lub 
w spółdzielni (chyba, że zarządy 
zadecydują inaczej). 

W przypadku ogródków dział-
kowych: osoby zameldowa-
ne i mieszkające na ogródkach 
działkowych składają deklarację 
do Urzędu Gminy, natomiast nie 
mieszkające – zarządowi (chyba, 
że zarządy zadecydują inaczej).

WAŻNE ! 
Nieotrzymanie deklaracji nie 

zwalnia właściciela nieruchomo-
ści z obowiązku jej złożenia (de-
klaracje można pobrać w Urzę-
dzie Gminy, u sołtysów lub na 
stronie internetowej www.tarno-
wo-podgorne.pl).

W stosunku do osób uchylają-
cych się od złożenia deklaracji, 
składających fałszywe oświad-
czenia i niepłacących za wyko-
naną usługę, zastosowanie będą 
miały zapisy art.6p oraz 6q usta-
wy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, z których 
wynika procedura naliczenia  za-
ległości z tytułu opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w drodze decyzji administracyj-
nej. 

Opłaty za gospodarowanie od-
padami będzie trzeba wpłacać na 
konto Związku Selekt, począw-
szy od lipca 2013 (numer konta 
zostanie podany w terminie póź-
niejszym).

Deklaracja zawiera także wzór 
wypowiedzenia z firmą, która do-
tychczas odbierała odpady. Ko-
nieczność wypowiedzenia leży 
po stronie właściciela nierucho-
mości, nie będzie automatycz-
nego wypowiedzenia, np. z mocy 
ustawy. Umowy należy wypo-
wiedzieć ze skutkiem na dzień 
30 czerwca 2013 r.  ~ARz

Wypełnioną 

deklarację śmieciową 

należy dostarczyć  

do Urzędu Gminy  

do 15 marca 2013 r.
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DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ? 
Kolejną deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany osób zamieszkałych 
lub zmiany ilości i rodzaju pojemników w przypadku firm, instytucji itp. 
ADRES NIERUCHOMOŚCI: 
W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres 
nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki i może być on inny niż adres lub siedziba składającego deklarację.   
KTO JEST ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI? 
Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, najemca lub inny podmiot. W 
przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby 
mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty. 
DLACZEGO OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY? 
 Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o sposobie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedniej kratce należy 
zaznaczyć sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).  
Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska 
naturalnego. Selektywne zbieranie odpadów się opłaca. 
NALICZENIE OPŁATY: 
Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
DO KIEDY NALEŻY WPŁACIĆ PIERWSZĄ OPŁATĘ? 
Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013 roku na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie przesłany składającemu 
deklarację. 
JAK CZĘSTO NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ? 
Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać do 15 dnia każdego bieżącego miesiąca. 

 
 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca 
zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: 
„miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”    
WYSOKOŚĆ OPŁATY  ZA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH: 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za odpady 
zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób 
selektywny/nieselektywny).  
PRZYKŁAD: 4 mieszkańców segregacja odpadów odbywa się w sposób selektywny WYSOKOŚĆ OPŁATY= 4×10 zł = 40 zł  

 
 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH**** 

 
Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, 
oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających          
w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne oraz wszystkie odpady 
niebezpieczne.  
TYP POJEMNIKA - WYBÓR 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy wskazać typ pojemnika (7 m³; 1,1 m³; 0,11 m³; 0,12 m³; 0,24 m³, lub 
pojemnik o większej pojemności, worek o pojemności 0,08 m³. 
Pojemnik o większej pojemności, to pojemnik o innej kubaturze, niż wymienione w tabeli. W przypadku wyboru takiego 
pojemnika opłata naliczana jest za każdy metr sześcienny (m³). 
 
Czy na terenie nieruchomości niezamieszkałej można mieć różne typy pojemników? 
Istnieje możliwość jednoczesnego wyboru kilku typów pojemników, ze wskazaniem ich ilości, a następnie wyliczeniu stawki 
opłaty (liczba pojemników miesięcznie × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/zmieszany). 
PRZYKŁAD:  
2 pojemniki o poj.0,12 m3 
4 pojemniki o poj. 0,24 m3 
segregacja odpadów odbywa się w sposób selektywny 
WYSOKOŚĆ OPŁATY= 2×13 zł + 4×24 zł = 26 zł + 96 zł = 122 zł 

 
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I  NIEZAMIESZKAŁYCH 

Niniejsza deklaracja składa się z dwóch punktów (pkt. 1) i 2)) dotyczących odpowiednio nieruchomości zamieszkałych (pkt. 1) i 
niezamieszkałych (pkt. 2). W przypadku nieruchomości jednocześnie zamieszkałej i niezamieszkałej**** właściciel zobowiązany 
jest wypełnić pkt. 1) i 2).  
WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
Oplata dla podmiotów wypełniających jednocześnie pkt.1) i 2) stanowi sumę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  
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OBJAŚNIENIA: 
 
* pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć  
do  28 lutego 2013 roku; 
 
** w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających w danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  
Wójta/Burmistrza Gminy nową deklarację uwzględniającą zmianę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
zmian; 
 
*** składający deklarację – to właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, użytkownik   
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości 
wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością; 
 
**** nieruchomość niezamieszkała – to zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, 
obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności 
publicznej, cmentarze. 
 
***** mieszkaniec to osoba, która przebywa na nieruchomości zarówno na stałe jak i czasowo i w związku 
z tym na nieruchomości powstają odpady komunalne; 
 
******opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia 
każdego bieżącego miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 roku na rachunek bankowy Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu. 
 
 

 
 

 
 

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE NALEŻY WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH                
Z FIRMAMI WYWOZOWYMI DOTYCHCZAS ODBIERAJĄCYMI ODPADY KOMUNALNE. 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(WZÓR) 

____________________________________                                                                      ____________________________________ 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                      (miejscowość i data) 
____________________________________  
(adres)  
____________________________________  

 
                                                                              ____________________________________________ 

                                 (Nazwa firmy) 
                                                                               _____________________________________________ 

                       (Adres) 
 
 
 
Proszę o rozwiązanie umowy z dnia ______________________ z posesji położonej  

w _____________________ przy ul. ________________________ z zachowaniem określonego w zawartej umowie okresu 

wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30/06/2013 r. 

 

 

                                                                                                                     __________________________________ 
                                                                                                                                           czytelny podpis 
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Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 

roku w sposób rewolucyjny przebudowała zadania 
gmin z zakresie postępowania z odpadami komunal-
nymi. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina lub 
związek, przejmuje obowiązek odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych na swoim terenie, 
czyli mówiąc potocznie staje się właścicielem stru-
mienia odpadów. Jednym z istotniejszych obowiąz-
ków gminy – związku jest utworzenie Punktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych 
potocznie PSZOK-ami. 

Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych 
rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie 
przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy spo-
sób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.

PSZOK-i utworzone będą w miejscach zapewnia-
jących dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, a na 
ich terenie zbierane będą takie odpady jak:  papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielo-
materiałowe, odpady komunalne ulegające biodegra-
dacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające bio-
degradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych, powstające 
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.

Zasady korzystania z PSZOK-ów zostaną okre-
ślone przez gminę lub związek w drodze stosownej 
uchwały.

Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych 
nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem 
wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu 

Odpady komunalne w nowym systemie (4)

Punkty selektywnego  
zbierania odpadów komunalnych

realizacji takiego przedsięwzię-
cia. Koszty uruchomienia takiego 
punktu  zależą  od wielu czynni-
ków, m.in. od przyjętego standardu 
wyposażenia, dostępności terenu 
i stanu jego uzbrojenia czy poziomu 
cen robót budowlanych na rynku 
lokalnym. Utworzenie PSZOK-ów 
nie oznacza bynajmniej rezygnacji 
z innych metod zbiórki odpadów 
wysegregowanych. Metody zbiór-
ki od ludności odpadów wysegre-
gowanych ustalone zostaną w re-
gulaminach utrzymania porządku 
i czystości w gminach. Na tere-
nie działania Związków „Selekt” 
i „Obra” zakłada się, że – w zależ-
ności od rodzaju zabudowy – reali-
zacja selektywnej zbiórki będzie 
miała charakter zbiórki „u źró-
dła” lub poprzez gniazda recyklin-
gowe. „U źródła” zbierane mają 
być w specjalnie oznakowanych 
workach min.: tworzywa sztucz-
ne, puszki aluminiowe, opakowa-
nia wielomateriałowe, makulatura 
a w niektórych miejscach również 
szkło.

Realizacja zadania, jakim jest 
utworzenie i prowadzenie Punk-
tów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przyczynić 
się powinna do zwiększenia od-
zysku surowców wtórnych z od-
padów komunalnych. W tym 

zakresie, jako Polska, mamy wy-
znaczone do osiągnięcia w naj-
bliższych latach poziomy odzysku. 
Obowiązek ten, pod groźbą wy-
sokich kar finansowych, państwo 
przerzuciło na gminy czyli w na-
szym przypadku na oba związki. 
I tak do 31 grudnia 2020 r. musi-
my np. osiągnąć wagowo 50% po-
ziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia takich frak-
cji jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkła. Wcześniej jednak, 
bo już do 16 lipca 2013 r. mamy 
obowiązek ograniczyć masę od-
padów komunalnych ulegających 
biodegradacji, do nie więcej niż 
50% wagowo całkowitej ich masy 
przekazywanych do składowa-
nia. Ograniczenie tego poziomu 
do roku 2020 zostanie zaostrzone 
do 35%. PSZOK, to także ważny 
element systemu w sytuacji kie-
dy częstotliwość odbioru z nieru-
chomości odpadów z selektyw-
nej zbiórki nie będzie adekwatna 
do ilości wytworzonych tego ro-
dzaju odpadów i pojemności po-
siadanych pojemników. W takim 
przypadku, każdy właściciel nieru-
chomości będzie mógł do PSZOK-
-u, nieodpłatnie sam dostarczyć 
zalegające na jego posesji wyse-
gregowane odpady.

~ Marek Ratajczak - WIKOŚ

15 lutego minął termin złożenia deklaracji DT-1 
dla właścicieli podlegających podatkowi środków 
transportu i termin płatności I raty podatku od posia-
dania środków transportowych za rok 2013.

 
15 marca upływa termin płatności I raty podatków 

od nieruchomości, rolnego oraz  leśnego za rok 2013. 
Należny podatek można wpłacać u sołtysa miejsco-
wości, w której położona jest dana nieruchomość lub 
na konto wskazane w decyzji wymiarowej.

Podatek lokalny można również uregulować w 
Kasie ING Bank Śląski, w godzinach 11.00-15.00 w 
Urzędzie Gminy. Za tę czynność nie jest pobierana 
prowizja bankowa.

 Nieuregulowany w terminie 
podatek staje się zaległością po-
datkową. Poza kosztami upo-
mnienia (8,80 zł) do zapłaty po-
zostają odsetki (13 % w skali roku 
na dzień 06.02.2013 r.).

Informujemy również, że 
o wszelkich zmianach zachodzą-
cych u podatnika (zmiana adresu 
zamieszkania, adresu zameldo-
wania) czy w podstawach opo-
datkowania należy zawiadomić 
organ podatkowy w terminie 14 
dni od ich zajścia. ~.A.W.

Wydział Finansowy informuje Punkt konsultacyjny  
Urzędu Skarbowego  

Poznań-Jeżyce

19 marca, 
9.00 - 13.00

Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115 

(sala 100)



 luty 2013 \ sąsiadka~czytaj \      27

 ludzie listy piszą...

Często mamy pretensje do władz gminnych, czy 
państwowych, że nie dbają należycie o środowi-
sko. Niekiedy są to pretensje uzasadnione, nie-

kiedy wynikają z naszej niewiedzy lub braku informacji. 
Mamy dość dobre prawo ochrony środowiska, ale prawo 
jest często łamane. Jak powiedział kiedyś Tacyt: leges sine 
moribus vanae proficiunt - nic nie jest warte prawo tam, 
gdzie nie ma obyczaju. I tym obyczajom, w odniesieniu do 
środowiska, chciałbym poświęcić ten krótki artykuł.

Zajmę się tylko wodą i ściekami, gdyż temat ten jest 
mi bliżej znany. Woda w naszej gminie jest dobrej jako-
ści, pochodzi głównie z ujęć wód podziemnych w Wyso-
gotowie, Kiączynie (gm. Kaźmierz) i Lusowie. Zgodnie 
z warunkami technicznymi, wody opadowe z dachów 
i podjazdów nie powinny trafiać do kanalizacji desz-
czowej, ale należałoby je zagospodarować na terenie 
własnej działki. Takie systemy są bardzo popularne 
w Niemczech. U nas obserwuję coraz szczelniejsze za-
budowywanie podjazdów i chodników kostką brukową, 
co skutkuje zwiększonymi spływami na jezdnię i do ka-
nalizacji deszczowej. Wprowadzenie podatku deszczo-
wego, proporcjonalnego do pola powierzchni uszczel-
nionej, której odprowadza się wody opadowe do sieci 
kanalizacyjnej, znacznie poprawiłoby bilans wód grun-
towych, które nie dość, że są coraz słabiej zasilane, to 
często są eksploatowane za pomocą przydomowych 
studni. Jest to może korzystne tam, gdzie występują czę-
sto wysokie stany wód gruntowych, ale należy pamię-
tać, ze nadmierne osuszenie gruntów zawierających 
domieszki substancji organicznych prowadzi do ich 
osiadania, pękania ścian budynków itp. Osoby, które 
wykorzystują własną wodę wewnątrz budynku (np. do 
spłukiwania toalet) powinny mieć zainstalowany wodo-
mierz i rozliczać się z przedsiębiorstwem wodociągo-
wo-kanalizacyjnym (Tarnowską Gospodarką Komunal-
ną TP-KOM), płacąc za odprowadzane ścieki.

Kilka razy obserwowałem współmieszkańców 
osiedla myjących swoje samochody na podjazdach. 

Ochrona środowiska na własnym  
podwórku i nieco dalej

Woda z brudem i detergentami 
spływała do pobliskiego wpustu 
kanalizacyjnego. Na pytanie, czy 
wiedzą dokąd trafiają te ścieki, 
padała odpowiedź: do oczyszczal-
ni. Tymczasem wody opadowe, 
np. z Osiedla Ptasiego w Prze-
źmierowie, spływają siecią ka-
nalizacji deszczowej do rzeczki 
Przeźmierki, która uchodzi do… 
Jeziora Kierskiego! Jezioro to, 
jak większość jezior w Polsce, nie 
wyłączając  Jeziora Lusowskie-
go, narażone jest także na szereg 
innych zanieczyszczeń w posta-
ci nawozów spływających z pól 
(bezpośrednio lub z wodami dre-
narskimi), słabo oczyszczonych 
ścieków z nielegalnych odpływów, 
zanęt stosowanych niekiedy w du-
żych ilościach przez wędkarzy itd. 
Trudno się potem dziwić, że je-
ziora „zakwitają” na zielono lub 
sino glonami i sinicami, degradu-
jąc wody jeziorne i zabijając inne 
formy życia w tychże. 

Co zatem możemy zrobić sami, 
aby ulżyć rzeczkom i jeziorom? 
Oto przykładowy dekalog:

1. Nie myj samochodu przy 
domu, jeśli ścieki spływają do ka-
nalizacji deszczowej;

2. Sprzątaj odchody zwierząt;
3. Usuwaj glebę z jezdni przy 

krawężnikach, bo spływa ona 
do kanałów deszczowych, zanie-
czyszcza wodę i zamula kanały;

4. Gromadź wodę deszczo-
wą w ogródku (np. w specjalnym 
zbiorniku) i wykorzystuj ją do 
podlewania roślin;

5. Nie uszczelniaj zbytnio po-
wierzchni, aby umożliwić wodzie 
opadowej wsiąkanie w grunt;

6. Jeśli odprowadzasz ścieki by-
towe do szamba, to sprawdź czy 
jest ono szczelne;

7. Nie wylewaj zawartości 
szamba na powierzchnię terenu, 
a tym bardziej – nie podlewaj tymi 
nieczystościami roślin – grozi to 
rozprzestrzenieniem bakterii, wi-
rusów i jaj pasożytów jelitowych;

8. Nie pozwól, aby spływy 
z pryzm obornika trafiały do desz-
czówki, rzek i jezior;

9. Wyjaśniaj młodzieży i mniej 
świadomym ekologicznie sąsia-
dom zasady obiegu wody i zanie-
czyszczeń, jeśli jest taka potrzeba;

10. O zauważonych wokół nie-
prawidłowościach lub awariach 
informuj jak najszybciej odpo-
wiednie instytucje (to nie jest do-
nosicielstwo, a właściwa postawa 
obywatelska).

Myślę, że dobre obyczaje w sto-
sunku do wód staną się powszech-
ne i za kilka lat będziemy znowu 
mogli się kąpać w jeziorach i rze-
kach, bo nieaktualne już będzie 
powiedzonko: „chcesz mieć wrzo-
dy – skacz do wody”!

~ Ryszard Błażejewski

Padł światowy rekord w wio-
słowaniu na sucho. Nasza 
drużyna Tarnowskich Term 

uczestniczyła w „wiosłowaniu dla 
WOŚP” - wydarzeniu organizo-
wanym 12 stycznia na terenie po-
znańskiego Centrum Handlowego 
MALTA.

Wiosłowaliśmy pod czujnym 
okiem kajakarki  Izabeli Dylew-
skiej, a także młociarza Szymona 
Ziółkowskiego – mistrzów olim-

Pobiliśmy rekord Guinnesa
pijskich. Z naszą drużyną rozma-
wiał także Andrzej Juskowiak, 
były piłkarz Lecha Poznań. 

Każdy z nas musiał przepłynąć 
500 metrów, co tylko z pozoru 
było łatwym zadaniem. A po po-
konaniu „trasy” każdy otrzymał 
pamiątkowy certyfikat. 

~ARz
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Podróże to najlepszy sposób 
aby poznać świat, odpocząć 
oraz przeżyć przygodę. 

W świecie postępu technologicz-
nego oraz globalizacji, czas prze-
stał mieć znaczenie - aby dostać 
się w najodleglejsze rejony świa-
ta potrzebujemy zaledwie paru-
nastu godzin. Dzisiaj nie pytamy 
jak dotrzeć, tylko gdzie. Granice 
przestały mieć znaczenie, najważ-
niejszym stał się wybór miejsca, 
które chcielibyśmy zwiedzić.

Na koniec świata
Aby ułatwić podróżnicze wybo-

ry wszystkim ciekawym świata, 
będziemy publikować tekst doty-
czący najciekawszych państw na-
szego globu. Zgromadzone w nim 
informacje pomogą spełnić ma-
rzenia o tych bliższych i nieco 
dalszych wojażach.

Podróży nie ogranicza wiek, 
lecz wyobraźnia. Choć kojarzone 
są jako domena młodych i spraw-
nych, przeznaczone są dla wszyst-
kich. Podróżować może każdy 
- począwszy od dwudziestoparo-
latków spragnionych przeżycia 
przygody na miarę Indiany Jonesa 
aż po seniorów, którzy chcą połą-
czyć wypoczynek w promieniach 
słońca ze zwiedzaniem odległych 
geograficznie i kulturowo miejsc.

Zamknięci i ciekawi
Lata socjalizmu znacząco 

wpłynęły na charakter Polaków. 
Odizolowani od reszty świata, 
pozbawieni możliwości podróżo-

wania, bez paszportów i z utrud-
nionym dostępem do pozyskania 
pozwolenia o wyjazd, zadowala-
li się rodzimym Bałtykiem oraz 
górami. Szczytem luksusu i eg-
zotyki były wakacje w Bułgarii 
lub wypady o charakterze han-
dlowym do Turcji. Pokolenie, 
które w tamtym czasie dorastało 
i przeżywało lata młodości, żyło 
z dala od świata turystyki i podró-
ży. Oknem na to, co dalekie i nie-
znane były programy podróżnicze 
(Tony Halik, Elżbieta Dzikow-
ska). Zmiana systemu politycz-
nego była prawdziwą rewolucją 
nie tylko w gospodarce, ale także 
w możliwościach wyjazdu. Wraz 
z początkiem lat `90 świat stanął 
dla Polaków otworem.

Pobudka!
Mimo wielu możliwości wyjaz-

du, ze zorganizowanych wyjaz-
dów wciąż korzystają głównie lu-
dzie młodzi. Seniorzy w stosunku 
do nieznanych miejsc i odległych 
krajów są nieufni. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest wiele. Jedną 
z nich jest przyzwyczajenie, że 
z kraju nie wyjeżdża się wcale lub 
nad polskie morze, nieznajomość 
języka obcego, brak środków fi-
nansowych. Dopiero zdobywając 
się na odwagę i odwiedzając biura 
podróży osoby starsze przeżywa-
ją niemały szok. Niewielu z nich 
zdaje sobie sprawę, że od paru lat 
dostępna jest oferta typu Travel 
senior ułatwiająca przełamanie 
barier zarówno finansowych, jak 
i językowych oraz psychicznych. 
Wyjazdy takie są najczęściej dofi-
nansowywane przez rządy państw 
lub Unię Europejską. Najlep-
szym przykładem jest Hiszpania, 
która dzięki podróżom seniorów 
chce rozruszać gospodarkę będą-

Podróże seniorów

Podróży nie 
ogranicza wiek,  
lecz wyobraźnia

cą w zastoju po sezonie letnim, 
kiedy to jej wybrzeże oraz licz-
ne wyspy odwiedza zdecydowa-
nie mniej turystów, a wpływy do 
budżetu zdecydowanie maleją. 
Rząd hiszpański zdecydował się 
dopłacać hotelarzom oraz prze-
woźnikom, dzięki czemu wyjazdy 
seniorów w okresie między paź-
dziernikiem a kwietniem są dużo 
tańsze. Gdzie tkwi haczyk? Ni-
gdzie. Każdemu opłaca się to roz-
wiązanie - hotelarz może obniżyć 
ceny noclegów ściągając zaintere-
sowanych tańszą ofertą seniorów, 
a państwu zainwestowane środki 
zwracają się poprzez podatki oraz 
dzięki wydanym przez turystów 
w trakcie wyjazdów pieniądzom.

Wakacje bez leku
Wiele starszych osób boi się 

wyjeżdżać ze względu na brak 
znajomości języka obcego. Z tym 
problemem radzą sobie organi-
zatorzy wyjazdów dla seniorów 
angażując do pracy jako rezy-
dentów oraz przewodników oso-
by doskonale znające angielski, 
które pomagają komunikować 
się uczestnikom wycieczek. Aby 
zmniejszyć uczucie lęku przed 
nowym miejscem pilot towarzy-
szy uczestnikom niemal zawsze.

Podróży nie należy się bać. 
Dzięki ulgom i odpowiednio 
przygotowanej ofercie każdy se-
nior znajdzie coś dla siebie, na-
wet jeśli posiada nadwątlony 
wydatkami na leki budżet. Nie-
jednokrotnie wyjazdy z dopłata-
mi rządów okazują się tańsze niż 
wakacje nad Bałtykiem, a przy-
wiezione z zagranicznych podró-
że wspomnienia okazują się bez-
cenne. Wystarczy trochę odwagi 
- świat jest na wyciągnięcie ręki 
w każdym wieku.

~ Małgorzata Raszewska
e-mail:poznajswiat1@wp.pl

Straż Gminna  
blisko Ciebie!

Od 1 lutego 2013 roku nastąpiły zmiany w przydziale strażników tzw. 
rejonowych do poszczególnych sołectw:

Przemysław  Janikowski Baranowo; Chyby; Jankowice; Sierosław

Rafał Talarczyk Ceradz Kościelny; Góra; Rumianek; Tarnowo Podgórne

Anna Szymanowicz Batorowo; Kokoszczyn; Lusówko; Swadzim

Artur Błażejczyk Lusowo; Przeźmierowo; Sady; Wysogotowo
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  zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XVI

Trzy ulice Tarnowa Podgórnego mają imiona 
tarnowskich duszpasterzy: ul. ks. Z. Sasa, ul. 
ks. J. Bryza, ul. ks. Cz. Niklewicza. Informacje 

o księżach patronach - rozpocznę od księdza Zbignie-
wa Sasa. Ulica jego imienia znajduje się w centrum, 
na nowym osiedlu, vis a vis szkoły podstawowej. 

Zbigniew Sas urodził się 22 listopada 1950 r. w Wał-
brzychu, w ośmioosobowej rodzinie. Ojciec Szczepan 
był górnikiem, matka Kazimiera z d. Kujawa, zajmo-
wała się domem. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Ru-
dzie. Po maturze w 1968 r. rozpoczął studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Na trze-
cim r. studiów przerwał naukę i został powołany do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po 9 miesią-
cach, przeniesiony do rezerwy, podjął przerwane stu-
dia prawnicze. Po zaliczeniu piątego semestru na Wy-
dziale Prawa, zmienił swoją drogę życiową. 

15 lipca 1974 r. wstąpił do Zgromadzenia Braci Ser-
ca Jezusowego w Puszczykowie. Po czterech latach, 
w 1978 r., postanowił zostać księdzem i uzyskując 
zgodę przełożonych, rozpoczął studia teologiczne w 
Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 
24 maja 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 

Wikariuszem był w czterech parafiach. Rozpoczął w 
1984 r. w parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, 
następnie od 1986 r. pracował w parafii św. Rocha w 
Poznaniu, od 1988 r. w parafii św. Krzyża w Oborni-
kach, a od 1990 w parafii Świętej Trójcy w Poznaniu, 
na Dębcu. Swoją pierwszą placówkę proboszczowską 
objął w Prochach w r. 1996. Po dwóch latach skiero-
wany został jako proboszcz do Szamocina. Trzecią i 
ostatnią jego placówką była parafia w Tarnowie Pod-
górnym, gdzie urząd proboszcza pełnił od 20 grudnia 
2003 r. do 30 czerwca 2009 r. 

W posłudze kapłańskiej podejmował dodatkowe 
obowiązki. Był przewodniczącym zespołu synodalne-
go przy parafii św. Rocha, duszpasterzem akademic-
kim w parafii na Dębcu, referentem katechetycznym 
i wizytatorem nauki religii dekanatu chodzieskiego, 
kolejno dziekanem w dekanatach: wolsztyńskim, cho-
dzieskim i przeźmierowskim. Był autorem tekstów do 
pisma Ruchu Światło-Życie Wieczernik. W uznaniu 
zasług dla dobra Kościoła Poznańskiego został mia-
nowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiac-
kiej w Szamotułach (24.12.2001).

Dał się poznać jako dobry kaznodzieja. Był miłośni-
kiem, znawcą i zbieraczem książek. Solidne wykształ-
cenie, olbrzymią wiedzę z „pożeranych książek”, 
świetną pamięć i walory ducha, umiejętnie wykorzy-
stywał na ambonie. Jego kazania były bogate w treści, 
mówione z wielką swadą, wzbogacane cytatami po-
ezji, niekiedy dowcipnymi wtrąceniami, przemawiały 
do słuchaczy. Nie brakło kazań patriotycznych. Uczył 
miłości do Boga i Ojczyzny. 

Obok pracy ściśle duszpaster-
skiej, z troską i z dużym wysiłkiem 
zabiegał o kondycję materialną 
obiektów sakralnych: kościołów, 
kaplic, cmentarzy. Potrafił zgro-
madzić wokół wyznaczonych za-
dań grono oddanych parafian, któ-
rym rzeczywiście przewodniczył. 
Tak było w Szamocinie, gdzie 
podczas jego proboszczowania 
został otynkowany i pokryty mie-
dzianą blachą kościół parafialny, 
zaś w kościele filialnym położona 
nowa posadzka, wymienione ław-
ki i ogrodzenie kościoła. Na cmen-
tarzu szamocińskim wszystkie 
drogi wyłożono brukiem. 

Do Tarnowa przybył z trwają-
cą już chorobą. Mimo kłopotów ze 
zdrowiem, pracował ze zwykłą so-
bie gorliwością. W ciągu dwóch lat 
pobudował od podstaw na tarnow-
skim cmentarzu kaplicę, większą 
od kościoła parafialnego. Zadbał 
o otoczenie cmentarza. Ścieżki, 
drogi oraz parking uzyskały twar-
dą nawierzchnię. Potrafił dobrze 
współpracować z organizacjami 
społecznymi i samorządem. Był ka-
pelanem tarnowskiego Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego, kaznodzieją 
dla Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych. Wspierał wiele inicja-
tyw podejmowanych przez władze 
Gminy Tarnowa Podgórnego. Cały 
swój gromadzony latami bogaty 
księgozbiór, liczący 3 100 wolumi-
nów, przekazał w darze bibliotekom 
w Tarnowie Podgórnym. Okazywał 
serdeczną pomoc Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II – w dowód 
uznania otrzymał Medal „Przyjaciel 
Szkoły” (2007). Ksiądz kanonik 
znany był z troski o najuboższych. 
Z pensji katechety w szkole łożył 
na dożywianie dzieci. Żył bardzo 
skromnie, swoją postawą i pracą 
zjednywał serca parafian.

24 maja 2009 r. obchodził srebr-
ny jubileusz święceń kapłańskich. 
Podczas tych uroczystości parafia-
nie okazali mu powszechną sym-
patię i wdzięczność, a Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka przyznał mu tytuł 
„Tarnowskiego Lwa”. 

Niestety choroba, której skut-
ki długo ukrywał wobec otoczenia, 
czyniła coraz większe postępy. 30 
czerwca 2009 r., metropolita po-
znański, zwolnił księdza Zbigniewa 
z obowiązków proboszcza i udzie-
lił mu urlopu zdrowotnego. Ksiądz 
Zbigniew na czas leczenia miesz-
kał najpierw na plebanii parafii p.w. 
Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, 
następnie w Domu Księży Emery-
tów w Poznaniu – Antoninku. 

Zmarł w Antoniku, 22 września 
2010 r. w wieku 59 lat. Pochowa-
ny został na cmentarzu w Tarnowie 
Podgórnym, obok wybudowanej 
przez siebie kaplicy.

~Kazimierz Szulc
Na podstawie biografii autorstwa  

ks. Leszka Wilczyńskiego.
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Biblioteka systematycznie zachęca mieszkań-
ców do korzystania z naszych bogatych zbio-
rów. Chyba skutecznie, ponieważ w ubie-

głym roku odwiedziło Bibliotekę prawie 21 tys. osób 
i wypożyczono 47 tys. książek. Biblioteki to prze-
cież jedyne instytucje z tak szerokim dostępem do 
książki. Czytelnicy do dyspozycji mają ponad 65 tys. 
propozycji o różnej tematyce, a także bogaty zbiór 
audiobooków i to dla wszystkich, niezależnie od 
wieku  i zainteresowań. 

Z ostatnich badań europejskich wynika, że Polacy 
należą do tych, którzy najwięcej czasu poświęcają na 
oglądanie telewizji. O wiele więcej niż wynosi śred-
nia europejska i średnia światowa. Z krajów europej-
skich, najmniej czasu na patrzenie w szklany ekran 
poświęcają Szwedzi i Holendrzy. 

A więc warto, żeby modne było dzisiaj hasło „Nie 
jestem statystycznym Polakiem - czytam książki”.

Rodziców informujemy, że w naszych placówkach 
jest duży wybór literatury dla najmłodszych i trochę 
starszych. Książki z dużym i małym drukiem, bogato 
ilustrowane, dla dzieci o różnym stopniu zaawanso-
wania czytania, także książki anglojęzyczne, audio-
booki i różne poradniki dla rodziców. Polecamy.

A oto kontynuacja fotograficznej informacji o sze-
rokiej działalności Biblioteki w ubiegłym roku: Pa-
weł Beręsewicz i najmłodsi czytelnicy, Jarosław Kret 

i miłośnicy wszelkich podróży, 
Iwona Walczak, Joanna Jodełka, 
Joanna Opiat-Bojarska na spotka-
niu z amatorami współczesnej lite-
ratury polskiej (zdjęcia powyżej). 
A także utworzony kolorowy kącik 
dla najmłodszych, zachęcający do 
czytania książek, do przeniesienia 
w świat baśniowy, świat fantazji, 

ale także wprowadzający w świat 
wiedzy i nauki.

Nowości wydawnicze, katalog 
zbiorów i inne informacje na na-
szej stronie www.bibliotekatp.pl.

Zapraszamy do naszych Filii 
w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie.

 ~ I.B.
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TARNOWO - JAZZOWO:
OLD TIMERS (jazz tradycyjny) 
oraz OSKAR STABNO TRIO
23.02 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 10 zł

PANOWIE DLA SWOICH PAŃ: 
BABSKI KABARET „OLD SPICE GIRLS”
(B.Wrzesińska, L.Stanisławska, E. Krakowska)
5.03 godz. 18 i 20, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 25 zł

Pełna informacja o imprezach kulturalnych dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura
oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

„Brunetki, blondynki” - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet
8.03 godz. 19, Aula Gimnazjum w Baranowie. Bezpłatne zaproszenia

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

„Cygańskie i biesiadne rytmy: Dzień Kobiet” (współorganizacja GOK „SEZAM”)
9.03 godz. 16, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra”: koncert pt: „A miała być Zemsta”
9.03 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

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

Kino Zielone Oko zaprasza: „Niewierni”
15.02 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra”: koncert pt: „A miała być Zemsta”
23.02 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie 
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Afisz

Historia grupy „Old Ti-
mers” sięga roku 
1965, gdy debiutowa-

ła ona w warszawskiej kawiarni 
„Uśmiech”. Już rok później zdo-
była wyróżnienie na festiwalu 
„Jazz nad Odrą”. Kolejnych na-
gród i wyróżnień nie sposób zli-
czyć, a przez ponad 40 lat dzia-
łalności grupa zyskała status 
prawdziwej legendy. W lutym 
usłyszymy ją w Tarnowie Podgór-
nym.

Liderem „Old Timers” jest pu-
zonista Zbigniew Konopczyń-
ski, towarzyszą mu Jerzy Kusza-
kiewicz (trąbka), Jerzy Galiński 
(klarnet), Paweł Tartanus gitara 
i banjo), Janusz Kozłowski (kon-
trabas), Bogdan Kulik (perkusja) 
i pianista Wojciech Kamiński. 
Grupa w polskim jazzie trady-
cyjnym jest symbolem i legendą, 
a sukcesy odnosi także za grani-

W Tarnowie zagra legenda tradycyjnego jazzu

cą. Występowała z takimi artysta-
mi jak Sasndy Brown, Beryl Bry-
den, czy Buck Clayton. Muzyka 
zespołu ilustruje także spektakle 
teatralne („Opera za trzy grosze” 
w Teatrze Ateneum), programy 
telewizyjne i filmy – w tym słyn-
ne „Sekmisja” i „Vabank”.

Bardziej współczesne ob-
licze jazzu prezentuje zespół, 
który poprzedzi występ gwiaz-
dy. „Oskar Stabno Trio” to  
grupa młodego pianisty, który 
występował z takimi sławami 
jak Leszek Możdżer, czy Ma-
ciej Markiewicz. Odwołuje się 
ona przede wszystkim do do-
robku Oscara Petersona. Na 
scenie Oskarowi Stabno towa-
rzyszą basista Zenon Strzał-
kowski i Wiesław Lustyk gra-
jący na perkusji.

Koncert z cyklu „Tarnowo 
Jazzowo” odbędzie się 23 lute-
go o godz. 18 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Bilety 
w cenie 10 zł do nabycia w miej-
scu koncertu, siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96) 
oraz w Domu Kultury w Prze-
źmierowie.

~Jarek Krawczyk
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Barbara Wrzesińska, Li-
dia Stanisławska i Emilia 
Krakowska – te trzy zna-

komite aktorki kryją się pod ta-
jemniczą nazwą „Babski Kabaret 
Old Spice Girls”. Z okazji Dnia 
Kobiet, 5 marca, wystąpią one w 
Tarnowie Podgórnym

To kabaret z kobietami, dla ko-
biet i o kobietach, pełen zabaw-
nych monologów, dowcipów 
piosenek i improwizacji. Pro-
gram oparty jest na tekstach Ma-
rii Czubaszek, Mariana Hemara i 
Zbigniewa Korpolewskiego oraz 
klasyków z Julianem Tuwimem 
na czele. 

Półtoragodzinny program jest 
znakomitym pomysłem na pre-
zent dla pań. Wtorkowe popo-
łudnie w Domu Kultury z pew-
nością wprawi je w znakomity 
humor. Spektakle o godz. 18 i 20. 

Na Dzień Kobiet – 
Babski Kabaret

Tarnowo Podgórne, dnia  12 lutego  2013r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 
z 2010 r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Jankowicach,  
gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

PO1P/00120959/8

OBRĘB JANKOWICE

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI
Działka nr:
124/1
124/2

ADRES NIERUCHOMOŚCI Jankowice

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY
124/1 o powierzchni 1,12 ha
124/2 o powierzchni  1,10 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla działek przeznaczonych do dzierżawy 
istnieje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego zatwierdzony Uchwa-
łą Rady Gminy Nr XXII/131/2003 z dnia 
4 listopada 2003 r. –  oznaczony symbo-
lem IIJ18US – tereny usług sportowych 
i rekreacji z dopuszczeniem realizacji 
obiektu socjalno - gospodarczego.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

Powierzchnia dzierżawy przeznaczona na 
cele ROLNICZE

CZYNSZ DZIERŻAWY
1000 zł 
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy 
istnieje obowiązek uiszczania podatku 
rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

I. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 marca 2013 r. 
(piątek) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 200 zł należy wnieść najpóźniej 
do dnia 11 marca 2013 r. (poniedziałek) na konto Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 
1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, 
która osobiście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się 
datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu 
lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289

Orkiestra zagra 
dla Pań

Młodzieżowa Orkiestra Dęta nie zwalnia 
tempa. Jeszcze niedawno zaprezentowała 
obszerny program Koncertu Noworoczne-

go, później ćwiczyła na warsztatach artystycznych w 
Wiśle specjalnie po to, by przygotować niespodzian-
kę. A będzie nią specjalny koncert z okazji Dnia Ko-
biet zatytułowany „Brunetki, blondynki”.

Zespół pod kierownictwem Pawła Joksa zapra-
sza więc wszystkie Panie, a także ich towarzyszy 
na specjalny, premierowy program. Dla wszystkich 
Pań wcześniej urodzonych orkiestra wykona piękne 
walce i przywoła postać Johna Travolty i melodie z 
musicalu „Grease”. Panie urodzone później ucieszą 
zapewne utwory króla popu, Michaela Jacksona. Wi-
dzów koncertu w Baranowie czeka jeszcze sporo nie-
spodzianek, których jednak na razie nie zdradzimy. 
Jedno jest pewne: warto spędzić Dzień Kobiet w wy-
jątkowy sposób. 

Koncert odbędzie się 8 marca o godz. 19 w Auli 
Gimnazjum w Baranowie. Bezpłatne zaproszenia 
można odbierać w Domach Kultury w Przeźmie-
rowie i Tarnowie Podgórnym oraz w siedzibie 
GOK „SEZAM”. Serdecznie zapraszamy!

~Jarek Krawczyk

Bilety na to wydarzenie w ce-
nie 25 zł dostępne są w Domach 
Kultury w Tarnowie Podgór-
nym i Przeźmierowie, a także w 
siedzibie GOK „SEZAM” przy 
ul. Poznańskiej 96.

~Jarek Krawczyk
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  ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z 
późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne: 

na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Rumianek, rej. ul Szkolnej, obręb Rumianek, arkusz mapy 
1, działka nr 175 (RIVa), pow. 1008 m2, KW  PO1P/00269792/5 – 
właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
•	 opis nieruchomości działka niezabudowana, kształt zbliżony do 

prostokąta, posiada płaskie ukształtowanie powierzchni. Teren jest 
nieogrodzony i niezagospodarowany.
•	 przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dział-

ka nr 175 znajduje się na terenie, dla którego nie ma miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach 
zabudowy Nr WZP.6730.133.2012 z dnia 22.08.2012r. na działce 175 
można wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący.
•	 cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 179.900,00 zł (słownie: sto 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) 
•	 wadium w wysokości 8.995,00 zł (słownie: osiem tysięcy dzie-

więćset dziewięćdziesiąt pięć zł)
•	 postąpienie minimalne 1.799,00 zł

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w gmi-
nie Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Sikorki, obręb Luso-
wo, arkusz mapy 4, działka nr 626 (RVI), pow. 1036 m2, KW 
PO1P/00105692/7 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne  
•	 opis nieruchomości działka niezabudowana, kształt zbliżony do 

prostokąta, posiada płaskie ukształtowanie powierzchni. Teren jest 
nieogrodzony i niezagospodarowany.
•	 przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, za-
twierdzonym uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 22 grudnia 1998r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 3 z 1999r. 
poz. 40 działka 626 znajduje się terenie zabudowy mieszkaniowej - 
symbol 1MJ. (tekst planu dostępny jest na stronie internetowej: www.
tarnowo-podgorne.pl/.
•	 cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 238.100,00 zł (słownie: 

dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto złotych),

•	 wadium w wysokości 11.905,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
dziewięćset pięć zł),
•	 postąpienie minimalne 2.381,00 zł.

przetargi na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości 
odbędzie się 18 marca 2013r. (poniedziałek) od godz. 9oo tj. Ru-
mianek, rej. ul Szkolnej - godz. 9oo, Lusowo, ul. Sikorki, - godz. 
10oo - w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115. 

Każdy przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed 
przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji prze-
targowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości 
przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżon-
ka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać pod-
mioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wy-
sokości, nie później niż do dnia 11 marca 2013r. (poniedziałek), na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank 
Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
•	 za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 

na wskazany rachunek bankowy. 
•	 dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto 

wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w 
przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, któ-
rej wpłata dotyczy.  
•	 wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 

poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
•	 wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone 

niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończe-
nia przetargu wynikiem negatywny.   

Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami upłynął w dniu 15 stycznia 2013r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie 
internetowej: www.podgik.poznan.pl/

Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, 
tel. 61-89-59-261.      

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.8.2012                                    
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lu-
sówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla działek nr 
ewid. 379/2, 379/4 i 379/5

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – pół-
nocny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla działek nr ewid. 379/2, 
379/4 i 379/5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
w dniach od dnia 26.02.2013 r. do dnia 18.03.2013 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 11.03.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.04.2013 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ~ mgr Tadeusz Czajka
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w 
Jankowicach – dla działek nr 274/2, 275/4, 275/10 i 275/11

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne uchwały Nr XLIII/530/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach – dla działek nr 274/2, 275/4, 275/10 i 275/11.

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 12 marca 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r.  wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-

znańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:
•	 Przeźmierowo – działka o nr geod.202/1 o powierzchni 427 m2

•	 Przeźmierowo - część działki o nr geod.1/29 o powierzchni 200 m2(z  2,1106 ha)

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-
289.

Początek roku zawsze wiąże się z wzmożonym 
wysiłkiem, zbliża się bowiem koniec semestru. 
Uczniowie ze wszystkich sił starają się, aby 

ich wyniki w nauce były jeszcze lepsze. Jednak naj-
skuteczniejszą metodą osiągnięcia sukcesu jest sys-
tematyczna, długotrwała praca. Dlatego nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym przygotowali bogatą ofertę całorocz-
nych konkursów, które mają zmotywować uczniów do 
pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Należą do 
nich:

Konkurs języka angielskiego Word gobblers, któ-
ry ma na celu poszerzenie znajomości słówek angiel-
skich z różnych zakresów tematycznych oraz dosko-
nalenie umiejętności pisania i rozumienia wyrazów 
angielskich. Każdego tygodnia nauki, zainteresowani 

SP  Tarnowo Podgórne

Systematyczna praca – kluczem do sukcesu
uczniowie otrzymują od organiza-
torów dziesięć konkursowych słó-
wek, których znajomością muszą 
wykazać się podczas pisemnych 
zaliczeń. (organizatorki: Danuta 
Leśniewska i Lidia Szała).

Konkurs matematyczno-języ-
kowy Polish Your maths - Szlifuj 
matmę, gdzie uczniowie mogą w 
praktyczny sposób sprawdzić swo-
je umiejętności językowe. Przed 
nimi bowiem niełatwe zadanie. 
Raz w miesiącu uczestnicy otrzy-
mują zestawy ćwiczeń z matema-
tyki zapisane w języku angielskim. 
Aby je prawidłowo rozwiązać mu-
szą wykazać się dobrą znajomo-
ścią języka. (Danuta Leśniewska, 
Grzegorz Socha, Lidia Szała).

Konkurs As matematyczny. Co 
miesiąc chętni uczniowie wypeł-
niają kartę zadań dostosowaną od-
powiednio do poziomu klas. Każ-
da z nich zawiera 5 zadań, za które 
uczniowie zbierają punkty. (Kata-
rzyna Krenz, Magdalena Polińska, 
Grzegorz Socha).

Konkurs Lubię historię. Uczest-
nik otrzymuje raz w tygodniu kart-
kę z zadaniami konkursowymi, 
które związane są głównie z hi-

storią, ale mogą również dotyczyć 
wiadomości z innych przedmio-
tów. Udzielając odpowiedzi uczeń 
musi podać dokładną nazwę źró-
dła, z którego korzystał, czyli tytuł, 
imię i nazwisko autora, numer stro-
ny, rok wydania. (organizator Mał-
gorzata Duda) Znamy już wyniki 
za  I semestr: W klasach czwar-
tych pierwsze miejsce zajął Mi-
chał Krzyżański, drugie Alek-
sandra Kawa, a trzecie Wojciech 
Szkałuba. Natomiast w klasach 
piątych pierwsze miejsce zajęli ex 
aequo Piotr Dudziak i Anna Pie-
trzak, drugie Natalia Zawidzka i 
trzecie Karolina Malinowska. 
Wyróżnienie otrzymał Szymon 
Jankowski. 

W czasie ferii poznaliśmy rów-
nież wyniki etapu rejonowego 
Wojewódzkiego Konkursu Przy-
rodniczego oraz Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. Nasi 
uczniowie zakwalifikowali się do 
finału obydwu konkursów. To-
masz Jarmużek, Bruno Marusz-
czak i Marta Kończal z przyrody  
i Bruno Maruszczak z matematyki. 
Gratulujemy!!!

~ Justyna Piwecka
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SP  Lusowo

Sześć miesięcy „jak w oka mgnieniu” …
Kiedy we wrześniu za-

dzwonił pierwszy dzwo-
nek, wszystkim wyda-

wało się że rok szkolny trwa całe 
wieki… A tu pierwszy semestr 
już za nami! „Kiedy to minęło ?” 
– pytają uczniowie i nauczyciele. 
Wprost „ jak w oka mgnieniu”. A 
ile się wydarzyło!!! Aż nie sposób 
podsumować wszystkiego na ape-
lu semestralnym, ale tradycyjnie 
w styczniu społeczność lusow-
skiej podstawówki spotkała się, 
by przypieczętować miniony se-
mestr. 

Jak zawsze uhonorowani zosta-
li trzej uczniowie z najlepszymi 
wynikami w nauce, którymi oka-
zały się tym razem: same dziew-
czyny: Aleksandra Marcinkowska 
z kl.VI, Agata Kapcińska z kl. V 
i Julia Mróz z kl. V. Julia zdoby-
ła też najwięcej punktów dodat-

nich za swoje zachowanie. Spo-
śród klas najwyższą średnią ocen 
zdobyła klasa Vb – średnia 5,02, 
a klasa VI c uzbierała najwyższą 
średnią punktów dodatnich za za-
chowanie. Dyrektor Aleksandra 
Kolendo pogratulowała wszystkim 
osobiście i wręczyła upominki. 

Apel umiliły dodatkowo wy-
stępy naszych utalentowanych 
uczniów: zabawne wiersze oraz 
występ taneczny. Można było 
obejrzeć wspaniałe prace dzieci, 
które powstawały przez cały se-
mestr na kołach zainteresowań. A 
niezwykłe tło stanowiły wielko-
formatowe prace uczniów, które 
powstały podczas listopadowych 
warsztatów plastycznych „Współ-
czesne murale” w Poznaniu w ra-
mach akcji „Akademia na Okrą-
gło”. 

~ K. Bera      D. Bukowska

Zapraszam rodziców i opiekunów dzieci, którzy planują zapisać swoje pociechy na rok szkolny 
2013/14 do oddziałów przedszkolnych w Szkole w Lusowie. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę, 27.02.2013 r., o godz. 18.00.
Do zobaczenia w Szkole – Aleksandra Kolendo, Dyrektor

Ferie zimowe to czas za-
bawy, wypoczynku i zi-
mowych szaleństw. Nasi 

uczniowie od lat mogą spędzić 
niezapomniane chwile podczas 
„Zimowiska”. Nie inaczej było 
w tym roku: pieczenie pizzy, za-
jęcia artystyczne, gry sportowe, 
spotkania z podróżnikami czy 
sportowcami – to tylko niektóre z 
atrakcji, jakie czekały na uczniów. 
Oczywiście, aktywnie wypoczy-
waliśmy również poza budyn-
kiem szkolnym. Odwiedziliśmy 
„Lusowski Zdrój”  i poszaleliśmy 
na sankach. Każdemu z nas był 
potrzebny taki wypoczynek.

~Aleksandra Marcinkowska,  
kl. 6c

SP  Lusowo

Zimowe szaleństwa w SP Lusowo
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SP  Przeźmierowo

Dozwolone..nie tylko… od lat 18. – cudowne lata 60. i 70.

SP  Ceradz Kościelny

Ferie w szkole 

Od pewnego czasu uwagę 
osób, które zawitały do na-
szej szkoły, przykuwał ką-

cik z nieco zabytkowym aparatem 
telefonicznym, koronkową serwe-
tą wydzierganą przez babunię, ka-
wiarniany stolik, stary gramofon, z 
którego dobiegała muzyka z „czar-
nych” płyt (bynajmniej nie VCD 
czy DVD), gitara. Zgromadzone 
w holu szkoły przedmioty, trącące 
myszką, miały wprowadzić w kli-
mat lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. 
To tyko przedsmak imprezy zorga-
nizowanej przez wychowawców 
świetlicy. 

Tuż przed feriami, w piątek, po 
raz kolejny bawiliśmy się podczas 
„Karnawałowego Szaleństwa”. 
Tym razem wehikuł czasu prze-
niósł nas w czasy rock and rolla, 
hard rocka, muzyki disco, epoki 
Flower – Power.

Gości witały konferansjerki 
w stylu „flower children” (dzie-
ci – kwiaty). Na sali gimnastycz-
nej roiło się od hipisów, których 
wyróżniały luźne, kolorowe stro-
je (kwieciste bluzki, hip - huggers 
– spodnie dzwony), długie wło-
sy, opaski na głowach, pacyfki, 
apaszki, koraliki, a także kwiaty 
– symbol życzliwości. Można było 
spotkać też rockandrollowców, 

panie w gustownych kreacjach w 
groszki czy geometryczne wzo-
ry, kreacjach a la Tweegy, czasem 
w „mułach” na nogach, panów w 
rozszerzanych spodniach, jaskra-
wych krawatach, kamizelkach po-
wyżej pasa, koszulach z dłuższymi 
kołnierzami. Co pewien czas poja-
wiały się sobowtóry Boba Marleya 
czy chłopaków z „The Beatles”.

W tym dniu zaszczyciły nas 
swoją obecnością muzyczne sła-
wy, zarówno rodzime, jak i świa-
towe. Specjalnie na tę okazję 

przybyli chłopcy z Gdańska, czyli 
przystojniacy z „Czerwonych Gi-
tar” (Jakub i Jonasz Hałas, Kacper 
Sołtysiak, Stanisław Barełkow-
ski kl. Ve. Modele: Piotr Mazgaj, 
Zuzanna Stachowiak, Julia Mani-
szewska, Mikołaj Bączyk kl. VIb).

Szlagierem „Mamma Mia” roz-
grzewał zespół z zimnej Szwe-
cji – popularna „Abba” (w rolach 
członków grupy wystąpili nauczy-
ciele: Jarosław Kowalski, Jacek 
Kubiak, Iwona Kuźniarek, Mario-
la Socha-Kowalska). Karin Stanek 
szukała na scenie „Chłopaka z gi-
tarą” (w tej roli Laura Kochman z 
klasy 4b). Wszyscy muzyczni go-
ście zebrali gromkie brawa. Przy 
dźwiękach piosenki Mieczysława 
Wojnickiego promowano zdrową 
żywność - jabłuszka pełne nie tyl-
ko snu, ale witamin (w ramach ak-
cji „Warzywa i owoce w szkole”).

Cieszymy się, że choć na mo-
ment wróciły „te lata, te lata sza-
lone”. Na koniec warto przytoczyć 
słowa „Dezyderaty” (manifestu hi-
pisów), zawierającej wskazówki 
„jak żyć», tekstu o szczęściu, ludz-
kiej dobroci i pięknie świata, który 
Jan Paweł II określił „niezwykłym 
przesłaniem zrodzonym z ducha 
ekumenizmu i tolerancji»:

~ Aleksandra Filipek

„ (…) w zgiełkliwym pomieszaniu życia  
zachowaj spokój  

w zgiełkliwym pomieszaniu życia  
zachowaj spokój ze swą duszą  

przy całej swej złudności, znoju i rozwianych  
marzeniach jest to piękny świat  

jest to piękny świat”

Ferie spędzone w szkole też 
mogą być wesołe i sym-
patycznie spędzone. Prze-

konała się o tym grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ceradzu 
Kościelnym, którzy uczestniczyli 
w półkoloniach zorganizowanych 
dla nich w pierwszym tygodniu 
ferii. Wszystkie zaplanowane 
atrakcje udało się pomyślnie zre-
alizować, co przyniosło dzieciom 
wiele frajdy i wywołało uśmiech 
na ich twarzach. Były i zajęcia ku-
linarne, i zajęcia plastyczne, pod-
czas których – zapatrzeni w śnież-
ny, styczniowy krajobraz zza okna 
– wykonywały zimowe miastecz-

ka z masy solnej, i wspólna, ra-
dosna wyprawa na sanki. Nasi 
uczniowie wybrali się także na 
Lodowisko Misiałek, gdzie  roz-
wijali łyżwiarskie umiejętności, 
na basen do Lusowskiego Zdroju, 
gdzie pod okiem przemiłych in-
struktorów fantastycznie spędzili 
czas na wodnych grach i pląsach 
w sali zabaw oraz do poznańskie-
go Cinema-City, gdzie obejrze-
li pełen humoru film „Prawie jak 
gladiator”. Piątkowe pożegnanie 
było jednocześnie podsumowa-
niem tygodniowych zajęć. Dzieci 
otrzymały dyplomy i pamiątko-
we drobiazgi. Już teraz wszyscy 
czekamy na kolejne półkolonie, 
a one dopiero za rok… 

Prowadzące zajęcia: Marta Anders,  
Agnieszka Łopata
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Przedszkole  Lusówko

Dziadkowie i Babcie to najmilsza widownia

Przedszkole  Baranowo

„Mali Odkrywcy” zagrali w 21. Finale WOŚP

Okres świąteczny i nowo-
roczny należy w naszym 
przedszkolu do szczegól-

nie przyjemnych i uroczystych. 
Na tą niezwykłą atmosferę składa 
się przeżycie świąt Bożego Naro-
dzenia a więc czas oczekiwania, 
nadziei, radości, pewnej tajemni-
czości oraz zaangażowania dzieci, 
nauczycieli i wielu pracowników 
przedszkola. 

Najwięcej emocji w dzieciach 
wyzwala rozmowa na temat Wi-
gilii i Świąt, przygotowanie nie-
spodzianek dla rodziców oraz za-
prezentowanie przed gwiazdorem 
umiejętności artystycznych. Pro-
gram artystyczny przygotowały 
wychowawczynie grup Mrówek, 
Pszczółek, Motyli i Biedronek 
wspólnie z rytmiczką Katarzyną 
Kołodziejską. Wszystkie grupy 
dostały mnóstwo owacji, gdyż na 
spotkanie z gwiazdorem przybyło 
wielu gości. To spotkanie okazało 
się źródłem wielu radosnych prze-

żyć i emocji związanych z oczeki-
waniem na prezenty i wręczeniem 
ich przez samego gwiazdora. 
Okres świąt to czas obdarowywa-
nia się prezentami tak więc dzieci 
przygotowały małe podarunki dla 
swoich gości i rodziców, a były 
to osobiście upieczone i pięknie 
ozdobione przez dzieci aroma-
tyczne pierniczki. Jak tradycja na-
kazuje na koniec spotkania przy 
wspólnie śpiewanych Kolędach 
dzieliliśmy się opłatkiem składa-
jąc sobie życzenia co wprawiło 
nas w chwilę zadumy i refleksji. 
Nasze spotkanie było bardzo uro-
czyste, a zarazem ciepłe serdecz-
ne i domowe.

Dziecko w wieku przedszkol-
nym łączy silna więź uczuciowa 
z rodziną, tak więc, aby to pod-
trzymywać na stałe w naszym 
przedszkolnym kalendarzu za-
gościł Dzień Babci i Dziadka. 
W tym roku dużo wcześniej zor-
ganizowaliśmy tę uroczystość ze 

względu na przypadające w tym 
okresie ferie zimowe. Dzieci za-
prezentowały program artystycz-
ny i tu było widać jak to babcie 
i dziadkowie lubią podziwiać 
swoje wnuczęta w występach so-
lowych i zespołowych. Na koniec 
części artystycznej dzieci obdaro-
wały swoich dziadków pięknymi 
prezentami, które wcześniej przy-
gotowały samodzielnie. Radości 
i uściskom nie było końca, nie 
obyło się bez wzruszeń. Po części 
oficjalnej był słodki poczęstunek, 
dziadkowie wspólnie z wnuka-
mi zasiedli przy kawie, soczkach 
i ciastach upieczonych przez ro-
dziców. Była to piękna uroczy-
stość rodzinna, gdzie występy 
i wspólne spotkanie wzbudziły 
radość i emocje. Uśmiechnięte 
twarze, przyjazne, pełne miłości 
spojrzenia to najlepsza akceptacja 
i uznanie dla dzieci i nauczycieli.

~ mgr Hanna Andrzejewska

Kolejny raz dzieci, rodzice 
oraz pracownicy Przed-
szkola „Mali Odkrywcy” 

w Baranowie zaangażowali się i 
wsparli akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Tym razem zorganizowano 
Przedszkolny Koncert Nowo-
roczny. 11 stycznia 2013

roku, na scenie auli Gimnazjum 
w Baranowie można było zoba-
czyć występ przedszkolaków, 
muzykującą rodzinę Państwa Fe-
cek, Chór Rodziców i Pracowni-
ków Przedszkola oraz Stowarzy-
szenie Orkiestra Dęta Da Capo. W 
pierwszej części koncertu wystą-
piły dzieci, które zaśpiewały ko-
lędy i pastorałki oraz zaprezento-
wały się w układach tanecznych 
pod okiem swoich instruktorów. 
Następnie licznie zgromadzona 
publiczność mogła zobaczyć wy-
stęp rodziny Państwa Fecek oraz 
Chór Rodziców i Pracowników 

Przedszkola. Kolędy i pastorał-
ki w wykonaniu chóru szczegól-
nie ciepło zostały odebrane przez 
dzieci oraz pozostałą publiczność. 
Nad oprawą muzyczną występu 
czuwała Agnieszka i Jędrzej Fe-
cek.

W drugiej części koncertu moż-
na było usłyszeć młodych piani-
stów i muzyków Orkiestry Dętej 
Da Capo pod kierunkiem kapel-
mistrza Krzysztofa Zaremby. Na 

perkusji zagrał absolwent nasze-
go przedszkola Jakub Lesiński. 
Na zakończenie młodsi i starsi 
artyści wraz z publicznością za-
śpiewali kolędę „Bóg się rodzi”, 
a każdy uczestnik Koncertu został 
obdarowany piernikowym sercem 
WOŚP.

Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców i pracowników przedszkola 
w 21 Finale WOŚP udało nam się 
zebrać 2 010,82 zł.

Dochód ze sprzedaży biletów 
oraz dobrowolne wpłaty zostały 
przekazane na konto Fundacji i 
zostaną przeznaczone na ratowa-
nie życia najmłodszych oraz za-
pewnienie godnej opieki medycz-
nej seniorom. 

Korzystając z okazji pragnę 
jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym 
w nasze przedsięwzięcie. 

~ Ewa Zbierska
Patrycja Matkowska
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ZACIEKAWI 
WYBUCHNIE 

ODKRYJE
Drogi Szóstoklasisto!
Jeśli pragniesz poczuć się badaczem i od-

krywcą, jeśli chcesz odkryć świat magii, je-
śli chcesz poczuć się wynalazcą wejdź w 
progi Gimnazjum im. Integracji Europej-
skiej w Tarnowie Podgórnym, które w dniu 
27.02.2013 roku (środa) o godz.16.00 otwo-
rzy przed Tobą swoje drzwi, odkryje swoje 
tajemnice, odsłoni swoje oblicze. Osobiście 
będziesz miał możliwość przekonać się, jak u 
nas jest, co robimy, jak się uczymy i bawimy. 

Na Drzwi Otwarte zapraszają  Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne i Uczniowie. 

Trwając jeszcze w atmosferze noworocznej 
tym razem krótkie podsumowanie sukcesów 
naszych uczniów w pierwszym semestrze 

tego roku szkolnym. A było ich sporo, wspomnijmy 
więc tylko niektóre.

Jeszcze w październiku, zgodnie z kalendarzem 
Kuratorium w Poznaniu, rozpoczęły się szkolne eli-
minacje wielu konkursów przedmiotowych. W tym 
roku górą są humaniści. W Wielkopolskim Konkur-
sie Języka Polskiego brawurowo przez wszystkie 
etapy przebrnęła uczennica klasy trzeciej Alicja Bry-
szak (dziś Ala jest już finalistką konkursu). Ostatni 
etap wojewódzki odbędzie się 16 lutego – z niecier-
pliwością czekamy na wyniki. 

Również finalistą został uczeń klasy drugiej – Łu-
kasz Żarnowski, który startował w Konkursie Wie-
dzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Pokonał wielu 
trzecioklasistów i teraz przygotowuje się do rywali-
zacji finałowej, która będzie miała miejsce 25 lutego.

W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Jesienny 
Listopad” ogromną radość sprawił nam uczeń dru-
giej klasy Kamil Janas. Kamil uznał wyższość tylko 
jednej osoby i zajął zaszczytne drugie miejsce.

Prawie świąteczny prezent sprawili nam nasi wy-
sportowani uczniowie. 8 i 9 grudnia w Tomaszowie 
Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski Mło-
dzików w kręglarstwie klasycznym. Mieliśmy moż-
liwość aż dwukrotnie przecierać ze wzruszenia łzę 
w oku spoglądając na podium. W konkurencji indy-
widualnej II Wicemistrzem Polski Młodzików zo-
stał uczeń drugiej klasy Patryk Mrowiec, przywożąc 

Gimnazjum  Tarnowo Podgórne

Sięgamy po najwyższe laury

do domu brązowy medal. Patryk 
jeszcze raz stanął na podium pod-
czas tych mistrzostw, gry razem 
z uczniem klasy pierwszej Łu-
kaszem Kasprzakiem zajęli dru-
gie miejsce, zdobywając srebrny 
medal i tytuł Wicemistrzów Pol-
ski w kategorii Młodzicy Pary. 
Warto dodać, że za tak wysokie 

osiągnięcia sportowe Patryk i Łu-
kasz zdobyli dodatkowe punkty 
podczas rekrutacji do szkół po-
nadgimnazjalnych. Niewiele bra-
kowało również do miejsca me-
dalowego dziewczętom. Nasza 
uczennica pierwszej klasy Domi-
nika Witajewska ze swoją partner-
ką Anitą Szponar zajęły czwarte 
miejsce.

Wszystkim wymienionym i nie-
wymienionym uczniom bardzo, 
bardzo gratulujemy. Za jeszcze 
walczących – mocno trzymamy 
kciuki. A sobie życzymy jak naj-
więcej takich wzruszeń i radości.

W imieniu Grona Pedagogicz-
nego 

~Iwona Dostatnia

…na obozie trwającym w pierwszym tygodniu zimowych ferii 2013. 
Wielkopolski Okręgowy Związek Kręglarski zorganizował go na obiek-
cie OSiR i kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. W zajęciach wzięło 
udział dwudziestu zawodników z Gostynia, Leszna, Poznania, Sierako-
wa Wlkp., Tarnowa Podgórnego i Wronek.     

Pod opieką trenera Jana Majchrzaka i Ryszarda Bonka doskonalili 
swoje umiejętności gry w kręgle. Atrakcją obozu była możliwość spraw-
dzenia swoich sił na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

~ Ania Lis

Budowali formę kręglarską
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Kolejne cenne zwycięstwo 
zanotowali koszykarze 
GKS Tarnovia Tarnowo 

Podgórne. W wyjazdowym me-
czu rozegranym 6 lutego w po-
znańskiej Arenie pokonali dru-
żynę Kozłów ’56 Poznań 77:102 
(19:27, 14:20, 17:34, 27:21). Do 
wygranej zespół z Tarnowa Pod-
górnego poprowadzili Szymon 
Budnikowski  i Mateusz Kurach. 
Pierwszy z nich zapisał na swoim 
koncie 20 punktów, 16 zbiórek, 5 
przechwytów i 5 asyst, a drugi 18 
pkt, 4 zbiórki i 3 asysty. Niestety 
na boisku nie zobaczyliśmy Ra-
fała Urbaniaka i Filipa Guilher-
me, za to pojawili się zawodnicy 
grający rzadziej w tym sezonie. 
Wśród nich debiutujący osiemna-
stoletni Jakub Łukomski.

- Niektórzy zawodnicy nie grali 
na najwyższych obrotach i widać 

było, że oszczędzają siły na trud-
niejsze sobotnie spotkanie, które ro-
zegramy w Koninie. – powiedział 
po meczu trener Marek Łodyga.

Poza w/w zawodnikami punk-
ty dla Tarnovii zdobyli: Jacek Łu-
komski 16, Alan Urbaniak 15, 
Marcin Nocek 8, Marcin Eichert 6, 
Kamil Jakubowski 6, Paweł Murza 
5, Adam Niepoń 4, Sebastian Au-
gustynowicz 2, Jakub Osuch 2.

Warty odnotowania jest fakt, 
że była to ich 14. wygrana w tym 
sezonie, przy 4. porażkach. W ta-
beli wielkopolskiej III ligi zajmu-
ją 3. miejsce. Do końca rundy re-
wanżowej pozostało pięć spotkań. 
Ważne mecze na własnym boisku 
Tarnovia zagra 16 lutego z Soko-
łem Międzychód i 9 marca z Obrą 
Kościan. Więcej na temat druży-
ny można przeczytać na stronie 
www.tarnoviabasket.pl ~ Ania Lis   

Mamy mistrza Polski 
w koszykówce kobiet 
U20. Tytuł wywalczy-

ła drużyna koszykarek Inei AZS 
Poznań, w składzie której znala-
zła się Kinga Glinicka. Dziewięt-
nastoletnia zawodniczka miesz-
kająca na co dzień w Tarnowie 
Podgórnym w finale  Mistrzostw 
Polski Juniorek Starszych U20 
zdobyła 4 punkty i razem z klu-
bowymi koleżankami pokonała 
JAS FBG Sosnowiec 79:47 (19-6 
29-13 20-9 11-19). Turniej roze-
grano w hali Gdyńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w dniach od 30 
stycznia do 2 lutego.

– Wszystkie mecze grupowe wy-
grałyśmy bez problemu. Umie-
jętności i wola walki w naszym 
zespole była naprawdę wielka. 
Obawiałyśmy się meczu półfina-
łowego, gdzie przyszło nam zmie-
rzyć się z gospodarzem turnieju. 
Przegrana z zespołem Gdyni prze-
kreśliłaby nasze szanse na zło-
ty lub srebrny medal. Kategoria 
U20 to teoretycznie dziewczyny 
starsze od naszego zespołu, któ-
ry poza jedną zawodniczką składa 

Mamy Mistrza Polski się tylko i wyłącznie z osiemna-
stoletnich lub dziewiętnastolet-
nich dziewczyn. Przed turniejem 
kandydatem do złotego medalu 
był zespół z Bydgoszczy, z którym 
w turnieju półfinałowym przegra-
łyśmy. Jednak mecze w grupie B 
potoczyły się tak, że nie przyszło 
nam się z nimi zmierzyć, a zara-
zem odegrać. Walczący do ostat-
niej sekundy zespół z Sosnowca 
wyeliminował Bydgoszczanki ze 
strefy walczącej o złoty medal. Nie 
będę ukrywać, że mecz z Gdynią 
poszedł nam gładko. Świadczy-
ła o tym nasza 30 pkt. przewaga. 
Jeżeli chodzi o poziom rozgrywek, 
to mój zespół był bardzo dobrze 
przygotowany zarówno motorycz-
nie, jak i taktycznie, czego bra-
kowało w niektórych zespołach. 
Ciężka praca, jaką włożyłyśmy 
w treningi, przyniosła efekt. Gó-
rowałyśmy nad rywalkami i tym 
samym osiągnęłyśmy wymarzony 
i zasłużony sukces. Bardzo cieszy-
my się z tego osiągnięcia, jednak-
że przed nami jeszcze dużo pra-
cy w tym roku. Kolejnym naszym 
celem jest awans do ekstraklasy. 
– powiedziała po turnieju Kinga 
Glinicka.

~ Ania Lis, fot. Wojciech Klepka

Na wznoszącej fali
Po raz czwarty Wójt Gminy 

Tarnowo Podgórne przyznał 
stypendia sportowe. Otrzy-

mało je dziewiętnastu zawodni-
ków w dyscyplinach: kręglarstwo 
klasyczne (Małgorzata Leopold, 
Joanna Filip, Julia Kita, Domini-
ka Zygarłowska, Patrycja Kiciń-
ska, Liwia Strzelczak z KS Vec-
tor Tarnowo Podgórne), kolarstwo 
(Dominika Borkowska, Wojciech 
Sykała, Gracjan Szeląg, Jakub 
Hercog, Marcin Karbowy, Jagoda 
Garczarek z KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne), badminton (Mateusz 
Świerczyński z UKS Orkan Prze-
źmierowo), karate (Justyna Gra-
lak, Maciej Kosmacz, Aleksan-
der Kunicki, Konrad Taczak z KK 
Samuraj Tarnowo Podgórne) oraz 
taekwondo olimpijskie (Zuzanna 
Roszkiewicz, Karolina Dzieńdziu-
ra z UKS Atlas Tarnowo Podgór-
ne).  ~ Ania Lis

Stypendia sportowe 2013
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RUNDA 2

Drugą rundę sołeckich zmagań wygrało so-
łectwo Tarnowo Podgórne, które zgroma-
dziło na swoim koncie 121 pkt. Na drugim 

miejscu uplasował się Swadzim (115,5), a na trze-
cim Lusówko (114). Kolejne miejsca zajęły: 4 - Sady 
(113), 5 - Przeźmierowo (106), 6 - Kokoszczyn i Ce-
radz Kościelny (po 105,5 pkt.), 8 - Baranowo (98,5) 
i 9 - Rumianek (69).   

Tabela po dwóch rundach przedstawia się na-
stępująco:
MIEJSCE SOŁECTWO PUNKTY 

 1  TARNOWO PODGÓRNE 229 
 2  SADY 228 
 3  SWADZIM 227 
 4  LUSÓWKO 225,5 
 5  KOKOSZCZYN  220
 6  BARANOWO 219,5 
 7  PRZEŹMIEROWO 212,5 
 8  RUMIANEK 131 
 9  CERADZ KOŚCIELNY 105,5 
 10  JANKOWICE 65   

~ Ania Lis

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W III HALOWYM TURNIEJU  

PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR POSŁA

WALDY DZIKOWSKIEGO
I MISTRZOSTWO FIRM

GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Organizator turnieju:
GKS TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE

Sekcja piłki nożnej
W turnieju może  uczestniczyć maksymalnie 12 

drużyn 10-osobowych (liczy się kolejność zgło-
szeń). Zgłoszenia do turnieju należy przesłać na 
adres e-mail gks-tarnovia@wp.pl lub telefonicznie 
668363061, 668145592 do  22.02. 2013

Regulamin dostępny na stronie:  
http://gks-tarnovia.futbolowo.pl

Turniej odbędzie się 2 marca 2013 roku w sali 
OSiR, Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15.

W drugim tygodniu zimo-
wych ferii na obiekcie 
OSiR w Tarnowie Pod-

górnym odbył się obóz taekwondo 
olimpijskiego. Jego organizatorem 
był UKS Atlas Tarnowo Podgórne. 
Gościnnie wzięli w nim udział rów-
nież zawodnicy UKS Dragon Dłu-
gie Stare. Celem obozu było przygo-
towanie do sezonu startowego, który 
rozpocznie się pod koniec lutego. 
Zawodnicy UKS Atlas będą w nim 
walczyć o najwyższe miejsca w ry-
walizacji krajowej i zagranicznej. 

– Moi zawodnicy wystartują w 
Berlin i Praga Open Taekwondo 
Championships. Poza tym Karoli-

na Dzieńdziura i Zauzanna Rosz-
kiewicz wezmą udział w zawo-
dach rankingowych klasy A, tj. 
German Open  w Hamburgu oraz 
Belgian Open w Gent. Starty w 
tych imprezach dają im szansę na 
udział w Mistrzostwach Europy 
Juniorów w Portugalii. – powie-
dział trener Tomasz Gorwa.  Na 
zakończenie obozu odbyły się 
sparingi między klubami UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne, UKS 
Sokół Kościan oraz TKD Kórnik. 

Oprócz intensywnych trenin-
gów uczestnicy obozu wzięli 
udział w jednodniowej wycieczce 
do Karpacza.  ~ Ania Lis

Przegraną zakończył się po-
jedynek w kręglarskiej Su-
perlidze Kobiet rozegrany 

20 stycznia na kręgielni Vector 
w Tarnowie Podgórnym. Zawod-
niczki Alfy Vector OSiR Tarno-
wo Podgórne uległy Dziewiąt-
ce Amica Wronki 0:2 (3:5, 11:13, 
3321:3317). Obydwie drużyny za-
grały na poziomie powyżej 3300 
kręgli, co w krajowych meczach 
kobiet jest rzadkością. Wszystkie 
pojedynki były zacięte i przynio-
sły wiele emocji. Ostatecznie ze-
spół z Wronek wygrały pięć z sze-

ściu pojedynków, a podopieczne 
trenera Ryszarda Bonka zdobyły 
dwa dodatkowe punkty za sumę 
strąconych kręgli. Perełką ósmej 
kolejki był start Izabeli Torki. Za-
wodniczka Alfy zakończyła grę z 
nowym rekordem życiowym – 618 
kręgli. W 9. kolejce rozegranej na 
kręgielni w Lesznie nasze zawod-
niczki zostały pokonane przez 
tamtejszą Polonię 2:0 (5:3, 10:14, 
3272:3196). Po dziewięciu spotka-
niach KS Alfa Vector OSiR Tarno-
wo Podgórne zajmuje trzecie miej-
sce w ligowej tabeli. ~ Ania Lis

Nieudane dwie kolejki

Zimowy obóz taekwondo 
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Za nami Mistrzostwa Wiel-
kopolski Szkół w Szer-
mierce w Śremie. Szpa-

dzistki i szpadziści trenujący 
w UKS ATLAS w tych zawodach 
reprezentowali szkoły, do których 
uczęszczają. Zawody rozgrywa-
ne były w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkół podstawo-
wych i gimnazjów, z podziałem 
na dziewczęta i chłopców. Ku 
pewnemu zaskoczeniu gospoda-
rzy w trzech grupach pierwsze 
miejsca zajęli nasi zawodnicy. 

Wśród dziewcząt szkół pod-
stawowych złoty medal wywal-
czyła Karolina Teska, reprezen-
tująca Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym. Z chłopców najlepszy 
okazał się Jan Kunysz również 
uczeń tej szkoły. Wśród gimna-
zjalistek pierwsze miejsca zajęła 
Zofia Frąckowiak reprezentująca 
Gimnazjum w Kaźmierzu. 

 ~ Trener Paweł Kapłon

Zakończył się pierwszy semestr nauki, a razem 
z nim pierwszy etap rozgrywek prowadzonych 
przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopol-

ska” dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Lice-
aliady”.

Na tym etapie szkoły średnie rywalizowały w wie-
lu dyscyplinach o tytuł Mistrza Powiatu Poznańskiego. 
Nasze liceum, ponieważ jest szkołą z niedużą liczbą 
uczniów, startowało tylko w kilku konkurencjach wy-
branych z kalendarza rozgrywek.

W lekkiej atletyce Magda Kuźniak reprezentowała 
szkołę w rzucie oszczepem i po zakwalifikowaniu się 
do półfinałów rejonowych zajęła ostatecznie 5 miejsce.

Halowi piłkarze nożni walczyli dzielnie, ale musieli 
uznać wyższość przeciwników i zakończyli Mistrzo-
stwa Powiatu na 4 miejscu.

Świetnie zaprezentowała się drużyna tenisistów sto-
łowych, w składzie Sebastian Dalkowski, Maciej Ja-
kubiak i Miłosz Napierała, która po raz drugi zdobyła 
tytuł Wicemistrzów Powiatu Poznańskiego i awanso-
wała do rozgrywek rejonowych.

Doskonale zaprezentowały się koszykarki i koszy-
karze z naszej szkoły pokonując wszystkie szkoły po-
wiatu poznańskiego i zdobywając tytuł mistrzowski 
– dziewczęta po raz drugi, a chłopcy po raz pierwszy, 
po dwóch tytułach wicemistrzowskich z lat ubiegłych. 
Obie drużyny awansowały do rozgrywek rejonowych.

Sezon jesienny zakończyły zawody w piłce siat-
kowej dziewcząt, których nasza szkoła była organi-
zatorem. Również siatkarki postarały się o awans do 
dalszych rozgrywek zdobywając tytuł Wicemistrza Po-
wiatu Poznańskiego, tak samo jak w poprzednim roku.

Sumując: wystartowaliśmy w 6 konkurencjach, zdo-
byliśmy dwa tytuły Mistrza Powiatu Poznańskiego w 
Koszykówce Dziewcząt i Chłopców, dwa tytuły Wi-
cemistrza Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym 
i Piłce Siatkowej Dziewcząt i w pozostałych dwóch 
konkurencjach znaleźliśmy się blisko miejsc medalo-
wych. 

Sukcesy sportowe licealistów – podsumowanie 
pierwszego etapu rozgrywek

Warto dodać, że rywalami na-
szych drużyn były między inny-
mi reprezentacje dużych szkół ze 
Swarzędza – Zespół Szkół nr 1 i 2 
oraz reprezentacja Zespołu Szkół 
Sportowych w Puszczykowie. Na-
leży również docenić fakt, że na 
dobre wyniki szczególnie w koszy-
kówce, duży wpływ mają ucznio-

wie klas sportowych Gimnazjum w 
Tarnowie Podgórnym, kontynuują-
cy naukę w liceum oraz dziewczęta 
trenujące w UKS ATLAS.

Wszystkim uczniom zaangażo-
wanym w życie sportowe szkoły 
serdecznie dziękuję i życzę sukce-
sów w rozgrywkach rejonowych.

~ Paweł Kapłon 

Dekoracja Mistrzyń Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Szkół 
Ponadgimnazjalnych

W czarnych strojach drużyna Mistrzów Powiatu Poznańskiego  
w Koszykówce SPG

Medale młodych szermierzy
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DAM PRACĘ
• Kosmetyczkę z  doświadczeniem 
w Przeźmierowie przyjmę, tel. 792 961 
899.
• Ogrodnika z doświadczeniem do Siero-
sławia na 3 dni w tygodniu w sezonie, 
tel. 602 767 203.
• Podnajmę fryzjerce stanowisko w sa-
lonie w Przeźmierowie, tel. 792 691 899.
• Zatrudnię osobę do nauki języka an-
gielskiego, z przygotowaniem pedago-
gicznym (może być osobą uczącą się), 
lubiącą i chcącą pracować z dziećmi, na 
terenie Przeźmierowa. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Tel. 691 735 035.
• Operatora Maszyny do cięcia wstę-
gi oraz Drukarza Fleksograficznego lub 
Pomocnika Drukarza Fleksograficznego 
przedsiębiorstwo poligraficzne  w Tar-
nowie Podgórnym zatrudni. Wymaga-
nia: wykształcenie min. zawodowe kie-
runkowe, dobrze widziana praktyka na 

maszynach drukujących. Zgłoszenia na 
mail: alicja.kasprzak@prograf-flexo.pl
• Firma kamieniarska zatrudni osobę 
na stanowisko: PRACOWNIK OBRÓBKI 
KAMIENIA / KAMIENIARZ. Obowiązki: 
wycinanie elementów z kamienia, ob-
róbka kamienia, montaż wyrobów z ka-
mienia. Wymagania: doświadczenie w 
obróbce i montażu kamienia, prawo jaz-
dy kat. B. Kontakt tel. 507 757 622.

SZUKAM PRACY
• Młoda, ambitna szuka pracy. Do-
świadczenie w reklamie i introligatorni. 
Obsługa urządzeń biurowych, MS Office, 
Corel Draw, angielski. Prawo jazdy kat. 
B. Tarnowo Podgórne  tel. 516 689 564
• Kierowca kat C z doświadczeniem, wy-
wrotka. Szuka pracy, tel. 694 043 808.
• Kobieta z wykształceniem wyższym 
poszukuje pracy. Udzieli korepetycji z 
j.polskiego, pomoże dzieciom odrobić 
lekcje, ale jest również gotowa na przy-

jęcie innej propozycji pracy na pełen 
etat.  513-462-317.
• Solidnie i dokładnie posprzątam, dom, 
mieszkanie, (Przeźmierowo i okolice), 
tel. 603 179 224.
• Pani na emeryturze szuka pracy, (go-
towanie, pieczenie) lub pomoc w hotelu, 
tel. 505 821 657.
• Ogród uprzątnę po zimie, przygotuję 
do lata, tel. 660 048 070.
• Szukam pracy na terenie Tarno-
wa Podgórnego lub okolic jako malarz, 
szpachlarz, ocieplanie budynków. Posia-
dam uprawnienia na wózki widłowe oraz 
prawo jazy kat. B. tel. 797-574-891 
• Szukam pracy, mam samochód do-
stawczy BUS, tel. 696 476 239.
• Szukam pracy w godzinach rannych 
na pół etatu w Tarnowie Podgórnym lub 
okolicy. tel. 880 714 265
• Kobieta 27 lat, wykszt. psychologicz-
ne, biegły angielski i francuski, doświad-
czenie w Call-center i obsł. klienta - 
600-209-097

• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem, 
doświadczona, tel. 781 520 575
• Podejmę się prasowania, Przeźmiero-
wo, Baranowo, tel. 669-925-459
• Kierowca z samochodem dostawczym 
bus szuka pracy, tel. 698 729 868.
• Szukam pracy w reklamie, posiadam sa-
mochód oraz przyczepę, tel. 792 426 077.
• Pani szuka ciekawej pracy (butik, 
kwiaciarnia), tel. 696 476 239.
• Zaopiekuję się starszą osobą od pn.-śr. 
- 10 zł/godz. Przeźmierowo, Baranowo - 
722 009 372.
• Studentka  szuka pracy - sprzątanie, 
inne  531-169-562
• Mężczyzna lat 33 obsługa maszyn bu-
dowlanych, naprawa Caterpillar specja-
lista d/s gospodarki magazynowej, bhp 
w transporcie wew. - tel. 601 433 117.
• Kobieta 35 lat szuka pracy - 796-388-
711
• Szukam pracy w ogrodzie, porządki, ko-
szenie, opryski, opieka nad różami i inne. 
Praca po południu - 605 919 470.

Podziękowania

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgór-
nego składają serdeczne podziękowa-

nia wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, 
którzy w roku 2012 wspomogli jej działanie. 
To dzięki ich ofiarności zaistniała możliwość 
wzbogacenia wszelkich imprez i zabaw dla 
mieszkańców Tarnowa Podgórnego.

AGENCJA PZU Lidia Dolata
ALTER Grzegorz Wasilewski

APTEKA ŚW. TOMASZA Sylwia Siłacz
AQUAMONT Stanisław Kowalski
AVI-VET Jacek Mamczur, Jan Szeptycki
Beata i Eugeniusz Grewling
BOR-BUS Leszek Borowiak
CAD-TECH Piotr Nawrot
CHATA POLSKA Jolanta i Roman Woźniak 
DETERGENT Robert Leitgeber i Robet Duda 
GASTRO Maciej Musiałowicz
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
KOMPLET POLSKA
KWIACARNIA „VIOLETTA” Violetta Krzyżańska

MOTEL ONYKS Jolanta Michałowska
PIEKARNIA Zofia Zander
ROBO-KOP Grzegorz Krygier
SPRZEDAŻ JABŁEK Antoni Nowak
TOMREK Tomasz Kucharski
ZAKŁAD MALARSKO – TAPECIARSKI Waldemar 
i Krzysztof Kubiak
ZEM Elżbieta i Zbigniew Mazurek

Mamy nadzieję, iż nasza współpraca będzie 
nadal przebiegała tak owocnie i nie zawiodą 
nas również tym roku.

Spontaniczny i lawinowy  odzew na nasz pierw-
szy artykuł (dotychczas otrzymaliśmy jeden e- 
mail reklamowy :-)) zachęcił  mnie do napisania 

kolejnego o naszym klubie.
Minęło zaledwie kilka tygodni,  a spora ilość no-

wych, ważnych wydarzeń miała miejsce, m.in. nowi 

Zabieganego Nowego Roku!
biegacze w naszym klubie, nowe 
plany startowe, nowe wyzwania, 
nowa geograficzna gałąź klubu, 
nowa strona internetowa.

Dołączyli do nas:
•	 ukochana córka Weronika, sek-

cja młodzieżowa, cel biegowy: pół-
maraton poznański tuż przed maturą,
•	 utytułowana biegaczka Jola 

z Lusowa tworząc tym samym od-
dział Zabieganych w sąsiedniej 
wsi, sekcja hardcore - wiele celów 
i wszystkie bardzo ambitne
•	 para Karolina i Michał, cel 

żeński 10 km, a męski półmaraton; 
biegają również razem z psem – 
potencjalna sekcja biegających ra-
zem z czworonogami.

W nowym roku planujemy star-
ty od 10 km wzwyż (na początek 
Maniacka Dziesiątka w Pozna-
niu już  16 marca). Dodatkowo 
dwójka biegaczy rzuca wyzwanie 
bieszczadzkim szczytom w ultra-
maratońskim „Biegu Rzeźnika” 
na dystansie 78 km - relacja z tego 
wydarzenia już w czerwcu.

Jeżeli zatem poszukujesz cieka-
wych wyzwań, miłego towarzy-
stwa, biegania dla przyjemności, 
sylwetki i zdrowia, a mieszkasz 
w otoczeniu Jeziora Lusowskiego, 
to wal śmiało do nas. Zapraszamy 
osoby już biegające, ale również te 
dopiero planujące rozpocząć bie-
ganie. Kontakt przez stronę www.
zabiegani-lusowko.pl lub przez są-
siada. ~ Marek

Podaruj Erykowi

1%
swojego podatku!!!!

Wpłaty proszę kierować na konto:
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM “SŁONECZKO”

SBL Zakrzewo O/Złotow

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
koniecznie z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka Łuczaka”

Zdjęcie niemal całej grupy (łącznie jest już nas 11).
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 ...i na koniec

Eli i Jurkowi Jakrzewskim 
Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Córki Mai

składają 
Koleżanki i Koledzy  

z Gimnazjum w Baranowie

Odeszła zbyt szybko…

Śp. Majka Jakrzewska
Zapamiętamy na zawsze Jej piękny uśmiech, 
niezwykłą energię, spontaniczność i wielką 

życzliwość.
Kochała życie i ludzi jak nikt inny  

i przekazywała tę radość światu. Żegnaj Maju.
Tak trudno uwierzyć w to, że Ciebie już nie ma.

Pozostaniesz na zawsze w Naszych sercach  
i wspomnieniach.

Do zobaczenia w lepszym świecie.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

i szczerego żalu.

 Koleżanki i koledzy z klasy „C” 
ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

wraz z Wychowawczynią 

Naszej koleżance 

Zofii Leśniczak z Lusowa
serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

męża Zbigniewa

składa 
Zarząd i członkowie  

Klubu Seniora  
w Tarnowie Podgórnym Wszystkim, którzy uczestniczyli 

we Mszy Św. pogrzebowej i ostatniej 
drodze na miejsce wiecznego 

spoczynku  

ŚP Jana Kempki 
zm.14.12.2012 r., 

Rodzinie, Księdzu Proboszczowi, 
Sąsiadom za ofiarowane msze św.  

i złożone licznie kwiaty,
najszczersze podziękowania składa 

żona, córka i syn z rodziną. 

„Ludzie, których kochamy pozostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach…”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o odejściu do wieczności

naszej Drogiej Uczennicy, Koleżanki, Przyjaciółki

śp. Majki Bernadety Jakrzewskiej
Elżbiecie i Jerzemu Jakrzewskim – Rodzicom Zmarłej  

oraz Rodzeństwu – Dominikowi, Lidii i Marcie 
najszczersze wyrazy współczucia

składa Cała Społeczność Szkoły Podstawowej  
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

we mszy świętej i ceremonii 
pogrzebowej naszego 

ukochanego Męża i Ojca 

Śp. Jana Derdy
Pogrążona w smutku  

żona z dziećmi 

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatnim pożegnaniu mojego 

Ojca z całego serca dziękuję.

Krzysztof Mizera z rodziną

Pani Romualdzie Zujewskiej  
i Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Brata Krzysztofa 

składają 
Sołtys Elżbieta Szymkowiak,  

Rada Sołecka i mieszkańcy Wysogotowa 

Składamy serdeczne podziękowanie ks. Dariuszowi Madejczykowi, 
ks. Zdzisławowi Potrawiakowi, panu organiście, Rodzinie, 

Przyjaciołom i sąsiadom, pracownikom Urzędu Pocztowego, 
koleżeństwu z Klubu Seniora, Zakładowi Pogrzebowemu OAZA  

za oprawę ceremonii pogrzebowej 

Zbigniewa Leśniczaka
zm. 31.01.2013 r.

Dziękujemy za tak liczne przybycie na wspólną modlitwę  
i udział w uroczystości pogrzebowej.

Żona z dziećmi

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: 12.02.2013 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.
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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

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

MATKEX.PL
60-256 Poznań

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

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

czynne w godz. 11.00 - 17.00

Przedszkole
Tajemniczy Ogród 

Przeźmierowo, ul. Krańcowa 109
www.przedszkoletajemniczyogrod.pl

tel. 696 434 293
Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

  Przyjmujemy zapisy do zerówki 

PLAN ZAJ¢å

Zapraszamy codziennie od 7.00 - 23.00

Instytut Glamour • ul. Łanowa 4 • tel.61 8141 535 • www.instytut-glamour.pl

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

GODZ. PN WT ŚR CZ PT SO

9.00 ABT +40
ADA

MIX
(gr. zamknięta)KAROL

ZUMBA
MONIKA

10.00 ZUMBA
MONIKA

16.00 ABT & STRETCHING
ADA

ABT 
Karolina (gr. zamknięta)

17.00 FUSION
KAROL

ZDROWY KREGOSŁUP
KAROL

ZUMBA
MONIKA

18.00 TBC
KAROL

LADY STEP
MONIA

ABT
KAROL

ANTI CELLULITE
ASIA

ABT&STRETCHING
ADA

19.00 HI-LOW
MAGDA

ABT
MONIA

HI-LOW
MAGDA

BODY BALL
ASIA

20.00 ZUMBA
MONIKA

JOGA
IWONA

ZDROWY KREGOSŁUP
(gr.zamknięta)

BARTEK

21.00 ZUMBA
MONIKA

TAI CHI
JACEK

siłownia, sauna, solarium 24h

organizuje kursy:
• masażu
• makijażu
• stylizacji paznokci
• przedłużania rzęs metodą 1:1

Centrum
Szkolenia Zawodowego

Plac Margaretek 18, Tarnowo Podgórne

tel. 517-759-967

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79
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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)

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

kupGRZEJNIK@gmail.comG
RZ
EJ
N
IK
I 

Purmo C22 600*800 -282,0 +VAT

lub markowy zamiennik -239,5 +VAT

Purmo CV22 600*800 -348,0 +VAT

lub markowy zamiennik -295,5 +VAT

rabaty od 50%

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

STOMATOLOGIA

WYCINKA
oraz

PRZYCINANIE DRZEW
tel. 661 977 269

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

PRAXISS to m a to l o g i a

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

Baranowo, ul. Skryta 3
lek. dent. Anna Liberska

HALA MAGAZYNOWO
-PRODUKCYJNA 220m2

w Mrowinie - oddam w najem

tel. 502 310 685

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

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

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE
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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

• Reportaże
• Kursy fotografii• Kursy fotografii

FOTOGRAFIA
Ślubna

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

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

Przeźmierowo Morelowa
Działka 844 m2

piwnica ze stropem, woda, prąd

tel. 602 44 96 77

SPRZEDAM
zamienię na mieszkanie
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SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

ostatnie działki 80 z∏/m2

LECZENIE UZALE˚NIE¡
- alkohol, hazard, leki, 

narkotyki, uzależnienia mieszane

Interwencje kryzysowe
Pomoc w dostaniu się do ośrodka
Terapia rodzin osób uzależnionych

Terapia DDA
Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień

501 958 513

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
• ch

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

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

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Zni˝ki bran˝owe
Warunki specjalne

KOREPETYCJE DLA DZIECI 
Z J. ANGIELSKIEGO (Z DOJAZDEM DO UCZNIA)

(ZAKRES PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)
TEL. 505 455 862
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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)

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

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

ADICAR
KOŁA NASZĄ PASJĄ

- OPONY UŻYWANE I NOWE
- FELGI STALOWE
- FELGI ALUMINIOWE
- WULKANIZACJA - PEŁEN ZAKRES
- OBSŁUGA RUN FLAT
- NISKOPROFILOWE DO 26 cali

- PRZECHOWALNIA OPON I KÓŁ
- PROMOCYJNE CENY
- MYCIE
- KONSERWACJA OPON GRATIS

- REGENERACJA FELG

- TUNING FELG
- PRZETACZANIE USZKODZONYCH RANTÓW
- LIKWIDACJA USZKODZEŃ
- REDUKCJA OTWORÓW CENTRUJĄCYCH

- PROSTOWANIE FELG

- ŚRUBY DO KÓŁ
- PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE

OGRODOWA 28
(przy ul. Leśnej)
PRZEŹMIEROWO

tel. Szef 791-919-606
tel. Biuro 616524615
tel. Magazyn 533960950

PRZYGOTUJ Z NAMI

AUTO DO SEZONU

ADICAR - CITO

AUTO SERWIS

- WULKANIZACJA - OPONY
- SPRZEDAŻ NOWE-UŻYWANE
- WYMIANA OPON I NAPRAWA

- DORADZTWO SAMOCHODOWE
- SPRAWDZENIE STANU AUTA PRZED ZAKUPEM

- PRZEGLĄDY SEZONOWE
- SZYBKI SERWIS SAMOCHODOWY
- KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

SPRAWDZIMY I NAPRAWIMY TWOJE AUTO

- PRZECHOWALNIA OPON I KÓŁ
- PROMOCYJNE CENY
- MYCIE
- KONSERWACJA OPON GRATIS

- FELGI ALUMINIOWE “OZ”
- ŚRUBY DO KÓŁ
- PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE

KWIATOWA 46
PRZEŹMIEROWO

tel. Szef 791-919-606
tel. Biuro 730-041-687

ADICAR
KOŁA NASZĄ PASJĄ

- OPONY UŻYWANE I NOWE
- FELGI STALOWE
- FELGI ALUMINIOWE
- WULKANIZACJA - PEŁEN ZAKRES
- OBSŁUGA RUN FLAT
- NISKOPROFILOWE DO 26 cali

- PRZECHOWALNIA OPON I KÓŁ
- PROMOCYJNE CENY
- MYCIE
- KONSERWACJA OPON GRATIS

- REGENERACJA FELG

- TUNING FELG
- PRZETACZANIE USZKODZONYCH RANTÓW
- LIKWIDACJA USZKODZEŃ
- REDUKCJA OTWORÓW CENTRUJĄCYCH

- PROSTOWANIE FELG

- ŚRUBY DO KÓŁ
- PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE

OGRODOWA 28
(przy ul. Leśnej)
PRZEŹMIEROWO

tel. Szef 791-919-606
tel. Biuro 616524615
tel. Magazyn 533960950

PRZYGOTUJ Z NAMI

AUTO DO SEZONU

ADICAR - CITO

AUTO SERWIS

- WULKANIZACJA - OPONY
- SPRZEDAŻ NOWE-UŻYWANE
- WYMIANA OPON I NAPRAWA

- DORADZTWO SAMOCHODOWE
- SPRAWDZENIE STANU AUTA PRZED ZAKUPEM

- PRZEGLĄDY SEZONOWE
- SZYBKI SERWIS SAMOCHODOWY
- KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE
SPRAWDZIMY I NAPRAWIMY TWOJE AUTO

- PRZECHOWALNIA OPON I KÓŁ
- PROMOCYJNE CENY
- MYCIE
- KONSERWACJA OPON GRATIS

- FELGI ALUMINIOWE “OZ”
- ŚRUBY DO KÓŁ
- PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE

KWIATOWA 46
PRZEŹMIEROWO

tel. Szef 791-919-606
tel. Biuro 730-041-687

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

P
R
O
M
O
C
J
A

Oddam w najem 80m2

LOKAL -PRZEèMIEROWO
ul. Rynkowa

(na biuro, us∏ugi, sklep, itp.)
792-691-899

Pokoje z łazienkami
CENTRUM TARNOWA PODG.

* NOCLEGI DLA FIRM *

tel. 510-129-217

szukam korepetytora/studenta
z dojazdem do ucznia (5kl.SP) do LUSÓWKA

603 67 88 67

• ANGIELSKI  •
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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.

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!!

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki

601 704 832

US¸UGI KOPARKO-¸ADOWARKÑ

nr tel. 696 770 925

Doświadczony operator
i atrakcyjna cena!!!

Szkolenia BHP 
Ocena ryzyka zawodowego 

Postępowania powypadkowe 
Doradztwo dla pracowników 

Tel. 723 384 768 
biuro@mar-tin.com.pl 

Miejsce pracy - Grunwald
CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres:

hmarta@op.pl

KULIG KONNY
LAS, OGNISKO

atrakcje
691 838 825
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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

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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

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

ul. Wiosenna 43, Baranowo

SPRZĄTANIE
BIUR • DOMÓW • MIESZKAŃ

PRANIE I CZYSZCZENIE
DYWANÓW • WYKŁADZIN

MEBLI TAPICEROWANYCH • WERTIKALI

RACHUNKI tel. 606 111 715
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MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

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

kolbo1@wp.pl

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

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

RENOWACJA NAGROBKÓW

GWARANCJA NA USŁUGI

509 934 124ren.nagr@op.pl

- NAPRAWA
- DEMONTAŻ I MONTAŻ do pogrzebu
- SZLIFOWANIE (bezpyłowe)
- MYCIE (ciśnieniowe)
- KONSERWACJA
- LITERNICTWO

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

PRZEŹMIEROWO
do wynajęcia

601 735 194
61 8141 339

Biuro 50 m
+ magazyn 200 m2

ogrzewane
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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

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

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

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
PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ZIEMNIAKI SADZENIAKI

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

tel. 692 713 114

Sprzedam mieszkanie
w Szamotułach (wysoki standard)

spokojna okolica - osiedle
55 m2 / 215 tyś.

Magister filologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa angielskiego oferuje lekcje języka angielskiego

(wszystkie poziomy nauczania) oraz tłumaczenia i korektę tekstów (po polsku i angielsku)

ANGIELSKI

Kontakt: 604 525 232 (Lusówko)

- pokoje dziecięce -

ARTYSTYCZNE
MALOWANIE ÂCIAN

Tel. 531 810 888 (ZAKRES PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)

KOREPETYCJE DLA DZIECI
Z J¢ZYKA ANGIELSKIEGO
Z DOJAZDEM DO UCZNIA, TEL. 505 455 862

ŁUBIN
sprzedam

504 294 477

NAUKA
ANGIELSKIEGO
DOJAZD I MATERIA Y̧

GRATIS

698 873 335

PROFESJONALANA
POMOC

PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA
Tel. 696 574 873tel. 519 497 052

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà
874 m2 - 10 km od Tarnowa Podgórnego - Radzyny

Działka w prostokącie, w pełni uzbrojona,
bezpośrednio pod lasem

CENA 145 000

SPRZEDAM MIESZKANIE
3-POKOJOWE (71 m2) W MIEJSCOWOÂCI
SOKOLNIKI WIELKIE KO¸O KAèMIERZA

TEL. 508 374 322

Tel. 781 187 516

Tarnowo Podgórne
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 80 m2.

Piętro domu. Osobne wejście.
Na biura, gabinet lekarski lub mieszkanie.

Tarnowo Podgórne
Do wynajęcia pomieszczenia ok. 80 m2

Na warsztat lub inną działalność
Tel. 781-187-516

Tarnowo Podgórne
Sprzedam działki ok. 1000 m2

Tel. 781-187-516

tel. 501 617 969

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEPROWADZKI

tel. 501 617 969

US¸UGI
REMONTOWO - BUDOWLANE

US¸UGI ROLNO-OGRODNICZE
(porzàdkowanie, wycinka)

O D S N I E ˚ A N I E
691 838 825

US¸UGI
BRUKARSKIE
kompleksowo

FAM-BAU
510 973 555

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie,
• remonty i prace wykoƒczeniowe w domu.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59
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SK¸AD OPA¸U
GÓRA

(k.Tarnowa Podgórnego)
ul.Szkolna, tel. 602 728 145

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.condor-polska.pl

Najlepsze Ceny!

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

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T

BIURO RACHUNKOWE
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje ryczałtowe
- rozliczenia wynagrodzeń, ZUS
- PITY roczne, doradztwo

-  zwrot VAT od materiałów 
budowlanych

-  możliwość odbioru  
dokumentów

62-081 Baranowo • ul. Ametystowa 17 • bkonon@poczta.onet.pl
tel. 603 051 064

BEKO1 miesiąc 

GRATIS!

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •



54       / sąsiadka~czytaj / luty 2013

 reklama

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

ANGIELSKI, ROSYJSKI
664 083 393

KOREPETYCJE

manicure
pedicure

505 56 20 99
regulacje brwi w domu u klienta

Do wynajęcia 
mieszkanie - 2 pokoje  

Przeźmierowo
tel. 607 669 532

ANGIELSKI
FRANCUSKI

600-209-097
korepetycje dla wszystkich grup wiekowych

wszystkie poziomy zaawansowania

OFFICESPOT 604-480-980

POPRAW WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY
WYNAJMIJ ADRES

W CENTRUM POZNANIA

KOMPLEKSOWE
Usługi Glazurnicze
609 270 132
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