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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!
Trwa okres składania zeznań podatkowych za 2012 rok. Każdy, 

kto nie jest zameldowany, ale mieszka na terenie naszej Gminy 
może sprawić, że jego około 40 procent jego podatku trafi do na-
szego gminnego budżetu. Wystarczy wypełnić druk ZAP-3! Warto 
pamiętać o możliwości przekazania jednego procenta na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. Na wszelkie pytania związane 
z rozliczeniem podatkowym można uzyskać 19 marca podczas dy-
żuru Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy.

Przypominamy, że do 15 marca należało złożyć deklarację 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kto jeszcze tego nie zrobił, niech uczyni jak najszybciej, ponie-
waż brak deklaracji będzie traktowany jak zaległość podatkowa 
(szczegóły na naszej stronie internetowej). Ponieważ wprowadze-
nie nowej ustawy budzi niepokój o przyszłość TP-KOM prezentu-
jemy stanowisko Wójta w tej sprawie. 

Pozdrawiam serdecznie
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

Sześciolatki
Dyrektorzy szkół podstawowych ogłaszają zapisy dzieci 6-letnich do 

oddziałów przedszkolnych (zerówek) lub na wniosek rodziców do 
klas pierwszych. Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I szkoły pod-
stawowej jest przedstawienie zaświadczenia o odbyciu rocznego przy-
gotowania przedszkolnego. Zapisy odbywać się będą od 1 do 31 marca 
2013 r. w sekretariatach szkół, w godzinach ich pracy. Należy zabrać 
akt urodzenia dziecka, dowód osobisty i PESEL. 

Przedszkola
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy 

wszystkich pięciolatków bez względu na to, czy chodziły wcześniej 
do przedszkola, czy też nie. W roku 2013 obowiązek dotyczy dzieci 
z rocznika 2008:

 - do 28. 02. 2013 r. należało złożyć deklarację dotyczącą kontynu-
acji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dla dzieci już uczęsz-
czających do danego przedszkola) 

- od 1. 03. do 29. 03. 2013 r. – termin wydawania i przyjmowania wy-
pełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka do przedszkola dla nowych dzieci 
3-, 4- i 5-letnich.

Deklaracje oraz Karty zgłoszenia dostępne są w gminnych przedszko-
lach, w godzinach otwarcia placówek lub na stronach internetowych 
przedszkoli.  Gminna Jednostka Oświatowa 

Zapisy dzieci do „zerówek”  
lub klas pierwszych  
na rok szkolny 2013/ 2014

Grunt to dobre wychowanie!
UTW zaprasza na wykład o zasadach savoir vivre, który odbędzie 

się 19 marca o 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Poznańskiej 118.

Wstęp wolny – wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my! ~UTW
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Zdajemy sobie sprawę, że zmiana systemu 
gospodarowania odpadami budzi wiel-
ki niepokój wśród mieszkańców. Jest to 

dla nas olbrzymie wyzwanie. Chcielibyśmy, aby 
proces wdrożenia nowych przepisów przebie-
gał jak najłagodniej. Codziennie otrzymujemy 
wiele pytań dotyczących ustawy „śmieciowej” 
i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. 

Absolutnie nie mogę zgodzić się ze stwierdze-
niem, że pod płaszczykiem tejże ustawy chcemy 
pozbyć się naszego kapitału, którym jest spółka 
TP-KOM. 

Obowiązkiem wszystkich gmin w Polsce jest 
wprowadzeniem nowej ustawy w życie. Mamy 
jednak obawy, że jej wdrożenie może spowoda-
ować swego rodzaju „trzęsienie ziemi” w dobrze 
zorganizowanym wg obecnie obowiązujących 
przepisów systemie gospodarowania odpadami 
w naszej Gminie. Jednakże zaniechanie działań 
pociągnie za sobą sankcje karne. 

W związku z  ustawą „śmieciową” od 1 lipca 
2013  obowiązują nowe zasady : 

1. Wszystkie odpady produkowane przez 
mieszkańców są własnością Gminy, a mieszkań-
cy wnoszą stałą opłatę miesięczną niezależnie 
od ilości wyprodukowanych śmieci. 

2. Wywozem odpadów komunalnych z terenu 
Gminy zajmuje się uprawniona firma, która uzy-
skała kontrakt w drodze przetargu. 

Przetarg musi być przeprowadzony bez wzglę-
du na to, czy Gmina ma własną spółkę bądź  za-
kład komunalny wykonujący dotychczas to zada-
nie. 

3. Odpady komunalne muszą trafić do jednej 
z dziesięciu w województwie wielkopolskim Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK). Gmina Tarnowo Podgórne 
zgodnie z Planem Wojewódzkim przynależy do 
regionu IV, który obsługuje RIPOK w Piotrowie 
Pierwszym, Gmina Czempiń. 

W całym kraju dla podniesienia efektyw-
ności wdrożenia systemu, a także zracjona-
lizowania kosztów organizacyjnych gminy 
utworzyły Związki. Spośród 17 gmin po-
wiatu poznańskiego żadna samodzielnie 
nie podejmuje tego zadania. 

Nasza Gmina przystąpiła do Międzyg-
minnego Związku SELEKT, skupiające-
go 21 gmin. 

Tarnowo Podgórne wraz z Kaźmierzem 
i Rokietnicą przystąpiło do Związku w ostat-

niej chwili, po przeprowadzeniu dogłębnej 
analizy  skutków takiej decyzji. Jakie ko-
rzyści daje przynależność do Związku SE-
LEKT: 

1. Gmina Tarnowo Podgórne nie ponio-
sła żadnych kosztów z tytułu powstania 

RIPOK. 
2. Cena za odbiór odpadów ko-

munalnych w RIPOK w Piotr-

kowie Pierwszym („na bramie”) jest niższa dla 
członków Związku SELEKT. 

3. Obsługę systemu wykonuje Związek (za-
kup oprogramowania, obsługa księgowa, praw-
na, nakazy, windykacja). Kumulacja tego zadania 
w jednym miejscu  dla wszystkich gmin obniża 
koszty jednostkowe. 

4. Związek przeniósł do podmiotu zarządza-
jącego RIPOK-iem odpowiedzialność z tytułu  
braku spełnienia ustawowych progów odzysku 
zebranych odpadów. Ustawa obarczy gminę tą 
odpowiedzialnością łącznie z sankcjami finanso-
wymi. 

Gmina Tarnowo Podgórne jako pełnoprawny 
członek Związku Selekt wpływa na jego decyzję: 

1. Wspólnie z większością gmin przeforsowa-
liśmy niższą niż wynikało z kalkulacji wysokość 
opłaty od osoby, która wynosi 10 zł za miesiąc 
(jeśli na posesji prowadzona jest segregacja). 

Przypomnę, że w sąsiednim, alternatywnym 
dla nas związku – Aglomeracji Poznańskiej – ta 
stawka jest znacznie wyższa i wynosi 12 zł. 

2. Ponadto w regulaminie Związku zabezpie-
czyliśmy dla naszej Gminy podobny standard ob-
sługi jak dotychczas: 

- w zakresie częstotliwości odbioru odpadów 
zarówno mieszanych jak i segregowanych (co 2 
tygodnie), 

- bezpłatny odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych. 

3. W ramach własnych działań nadal będą od-
bierane odpady problemowe i opakowania po na-
wozach. 

To prawda, że ustalone przez Związek wyso-
kości opłat dla mieszkańców, mimo że obniżone 
w stosunku do kalkulacji mogą obciążać domowe 
budżety bardziej niż to miało miejsce do tej pory. 
Kalkulacja jest oparta na ilości odpadów wypro-
dukowanych przez statystycznego mieszkańca 
wg danych Planu Gospodarki Odpadami dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Zatem uwzględnia 
również te odpady, które dziś można spotkać w 
lesie, w przydrożnym rowie, na opuszczonej po-
sesji. Brane są do kalkulacji również te śmieci, 
które obecnie są zakopywane w ziemi lub prze-
puszczane przez piec centralnego ogrzewania. I 
ta idea, myśląc o przyszłości przyszłych pokoleń, 
jest korzystna. Ale nowy system gospodarowania 
odpadami wynikający z przepisów ustawy jest 
droższy. Ustawa zakłada coraz wyższe progi od-
zysku odpadów, a to rodzi wyższe koszty. 

 
Największy niepokój wywołuje zapis w ustawie 
o konieczności wyboru odbiorcy odpadów w dro-
dze przetargu. Zastanawiamy się jak wykorzystać 
potencjał spółki TP-KOM w przypadku, gdy nie 
wygra przetargu. Mogę zapewnić o jednym, spół-
ka TP-KOM bardzo starannie przygotowuje 
się do przetargu. Trzeba być dobrej myśli, mimo 
że Ustawodawca (Sejm i Senat) postawił nas w 
niezwykle trudnej sytuacji. 

pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Nowa ustawa śmieciowa a przyszłość TP-KOM?  
 - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Dlaczego Gmina przystąpiła 
do Związku Międzygminnego 
SELEKT, skoro sama posiada 
doświadczenie, zaplecze i infra-
strukturę do obsługi odpadów 
komunalnych? Gmina poniosła 
przecież spore koszty na stwo-
rzenie systemu odbioru odpa-
dów, budowę stosownej infra-
struktury, zakup niezbędnych 
urządzeń, worków, stojaków. 
Nie bez znaczenia jest też wkład 
pracowników TP-KOM, tworzą-
cych system obsługi odpadów 
od podstaw. A wydaje mi się, że 
pod płaszczem Ustawy śmiecio-
wej oddajemy cały ten kapitał 
w obce ręce. Ponadto większość 
domostw poniesie wyższe koszty 
takiej obsługi. Dziś generując 2 
pojemniki 120-litrowe miesięcz-
nie ponosimy koszty na poziomie 
26 PLN/miesiąc, w nowym ukła-
dzie przy 4-osobowej rodzinie to 
już 40 PLN (wzrost o ok. 65%), 
a przy 5-osobowej to prawie 
95%!
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Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Trwa opracowanie projektu ul. Pogodnej 
i Klonowej

Batorowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Widok

 Zawarto umowę na opracowanie projek-
tu ul. Batorowskiej

Chyby

 Trwa budowa ul. Pagórkowej

 Trwa opracowanie projektu ul. Parkowej

Kokoszczyn

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

Przeźmierowo

 Trwa opracowanie projektu ulic Morelo-
wej i Krótkiej

 Trwa projektowanie Centrum Kultury

Sady

 Trwa budowa drugiego budynku – 
mieszkań komunalnych. 

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiatowej 
(odcinek od ul. Kobylnickiej do ul. Ludowej)

 Trwa opracowanie projektu budynku go-
spodarczego przy świetlicy

Swadzim

 Trwa opracowanie projektu ul. Lipowej

Tarnowo  Podgórne

 Przekazano plac budowy ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie projektu ul. Łąkowej

 Trwa opracowanie projektu węzła po 
południowej stronie drogi krajowej nr 92

 Opracowano projekt na budowę placu zabaw 
przy szkole podstawowej „Radosna Szkoła”

Wysogotowo

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

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

W marcu do wybranych 
mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne za-

dzwonią bądź wybiorą się oso-
biście ankieterzy Instytutu Ba-
dawczego IPC. Przeprowadzamy 
bowiem badania ankietowe „Ba-
rometr Nastrojów Mieszkańców 
Gminy”.

Gruntowne zbadanie proble-
mów, z którymi stykają się miesz-
kańcy Gminy Tarnowo Podgórne, 
ma być wsparciem dla działań sa-
morządu. Jak Państwo wiecie po-
dobne badania realizowaliśmy już 
w ubiegłych latach. Zależy nam 
bowiem na tym, aby to właśnie 
mieszkańcy, poprzez anonimową 
formę wypowiedzi mogli podpo-
wiedzieć nam co Gmina powinna 
wpisać na listę swoich priorytetów.  
Badanie ilościowe zostanie zreali-

zowane na reprezentatywnej pró-
bie 807 dorosłych mieszkańców z 
wykorzystaniem techniki wywia-
du telefonicznego. Osobno ankie-
terzy Instytutu Badawczego IPC 
docierać będą bezpośrednio do 
mieszkańców każdej miejscowo-
ści, by porozmawiać o ich proble-
mach i radościach. 

Szanowni Państwo! 
Proszę o wyrażenie zgody na 

udział w badaniu. Apeluję o wy-
rozumiałość, a przede wszystkim 
o szczere wypowiedzi. Nadrzęd-
nym celem tej akcji jest bowiem 
realizowanie zasady partycypacji, 
której rezultatem jest podniesienie 
efektywności działań samorządo-
wych.

 Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na

Konferencję Bezpieczeństwa Podatkowego
21 marca 2013 r., godz. 10.00,  

Sala GOK SEZAM, ul Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne
Głównym prelegentem będzie prof. dr hab. Witold Modzelewski,  

autor licznych cenionych publikacji na tematy podatkowe,  
ekspert Sejmu i Senatu. 

Program 
9.45  

– 10.00 Rejestracja gości  

10.00  
– 12.00 

Konsekwencja przebudowy 
systemu podatkowego dla 
przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

12.00  
– 12.20 Przerwa kawowa, możliwość indywidualnych konsultacji

12.00  
– 13.00 

Jak minimalizować ryzyko 
fiskalne prowadząc firmę?

Wioletta Podsiadłowska
Risk Partner

13.00 Zakończenie konferencji  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, które przyjmuje Agnieszka Rzeźnik, 
tel. 61 8959 264, mail: a.rzeznik@tarnowo-podgorne.pl. ~ ARz

Rusza kolejne badanie 
opinii publicznej 

Punkt konsultacyjny Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce
19 marca (wtorek) 9.00 - 13.00

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96
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W Jankowicach będzie piękniej

Klucze do 15 mieszkań ko-
munalnych w pierwszym 
z dwóch budynków w 

Sadach odebrali nowi lokatorzy. 
Uroczystość miała miejsce w so-
botę, 16 lutego. 

Spotkanie poprowadził Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka. Przywi-
tał zebranych, przedstawił wi-
zualizacje pokazujące docelo-
we zagospodarowanie otoczenia 
dwóch budynków. Nowych sąsia-
dów powitała także sołtys Sadów 
Elżbieta Nowaczyk. Kulminacyj-
nym momentem było oczywiście 
wręczanie kluczy i podpisywanie 
umów z najemcami mieszkań. 

Chwilę później, już przed no-
wym budynkiem, nastąpiło sym-
boliczne przecięcie wstęgi przez 
Wójta Tadeusz Czajkę, Przewod-
niczącego Rady Gminy Grzegorza 
Leonharda, sołtys Sadów Elżbietę 
Nowaczyk i Benignę Zygarłow-
ską, jedną z nowych mieszkanek. 

A potem oglądaliśmy mieszka-
nia. Warto wiedzieć, że w każdym 
budynku znajdują się 3 mieszka-
nia jednopokojowe (o powierzch-
ni  25 m² ), 9 mieszkań  dwupoko-

Nowi mieszkańcy Sadów

jowych  (38 - 40 m²) i 3 mieszkania 
trzypokojowe o powierzchni  (48 
m²). Do każdego przynależna jest 
komórka o powierzchni 3,50 m².   

Do dyspozycji nowym miesz-
kańcom oddano pomieszczenia 
wspólne: suszarnię i wózkarnię. 
W pierwszym budynku znajdu-
je się również kotłownia gazowa, 
która obsługuje ukończony budy-
nek oraz drugi, który jest realizo-
wany w sąsiedztwie. 

Powierzchnia zabudowy pierw-
szego budynku wynosi 336,40 m², 
powierzchnia użytkowa - 740,30 
m², a kubatura budynku - 2.858 
m³. Wartość budowy pierwszego 
budynku 1.581.600,67 zł brutto. 
Koszty te pokryte zostaną z bu-
dżetu Gminy Tarnowo Podgórne. 

Budowa drugiego budynku za-
kończy się w sierpniu tego roku. 

~ ARz 

Po długich i drobiazgowych negocjacjach 1 
marca Wójt Gminy Tadeusz Czajka zawarł 
umowę dzierżawy Pałacu w Jankowicach 

z poznańską spółką MT Investments na 25 lat. 
Podjęcie działań w kierunku właściwej renowa-

cji, racjonalnego zagospodarowania i wykorzysta-
nia potencjału zespołu pałacowo-parkowego, było 
niezbędne. Dotychczas z naszego budżetu przepro-
wadzono remont kapitalny dachu, stolarki okiennej 
i drzwiowej. Odwodniono i zaizolowano fundamen-
ty. Na finansowanie dalszych prac renowacyjnych 
nie ma środków w gminnym budżecie. Stąd tak 
duże nadzieje pokładane w nawiązaniu współpracy 
z MT Investments.

Zgodnie z pozwoleniem na remont i przebudo-
wę budynku pałacu można rozpocząć dostosowanie 
obiektu do pełnienia funkcji hotelowo-restauracyj-
nej oraz na budowę budynku hotelowego w miej-
scu istniejących zabudowań gospodarczych. Koszty 
tych zmian poniesie MT Investments. Prace ruszą 
już na wiosnę tego roku, bowiem spółka deklaruje, 
że pałacowe Centrum Konferencyjno-Restauracyj-

ne zostanie otwarte pod koniec 
2014 roku. W trakcie remontu 
Pałacu rozpocznie się drugi etap 
prac:  budowa hotelu w miejscu 
istniejących zabudowań gospo-
darczych i oficyny. 

Warto wiedzieć, że od 1952 
roku Pałac jest wpisany do reje-
stru zabytków.

~ ARz
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Na 51. Akcję Honorowego 
Krwiodawstwa w Tarno-
wie Podgórnym przyszło 

ponad 130 chętnych. 127 osób za-
rejestrowało się u lekarzy do ba-
dań wstępnych, a krew ostatecz-
nie oddało 115, w tym 31 pań. 
Grono krwiodawców powiększy-
ło się o 13 nowych osób.

Tradycyjnie można było zapi-
sać się do banku dawców szpiku 
– z tej możliwości skorzystało 9 
osób.

Krew po raz 51!

 – Podczas ostatniej akcji odda-
no 51,75 litrów. To oznacza, że na 
naszym „koncie” w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa jest łącznie 3.276,35 

litra krwi. – cieszy się Wojciech 
Janczewski, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy i prezes Stowa-
rzyszenia Dar Serc (organizatora 
akcji). ~ARz 

Gminne tereny inwestycyj-
ne, a w szczególności te 
położone w sąsiedztwie 

Tarnowskich Term, promujemy 
na Targach Inwestycyjne  MI-
PIM w Cannes. Głównym atu-
tem naszej oferty jest możliwość 
wykorzystania wody termalnej. 
Jesteśmy zainteresowani firma-
mi działającymi w szeroko rozu-
mianym lecznictwie (balneologii) 
i nowoczesnej rekreacji (SPA). Z 
drugiej strony gorące źródła mogą 
być wykorzystane w instalacjach 
odzysku energii. 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego zapra-
sza swoich członków na akcję sprzątania brzegów Je-
ziora Lusowskiego, która odbędzie się 13 kwietnia. 

Zbiórka o 10.00 w Lusowie przy barze „Wodnik”. Zaprasza-
my nie tylko wędkarzy, ale także wszystkich korzystających 
z dobrodziejstw Jeziora (młodzież otrzyma zaświadczenie o 
udziale w akcji). 

Brzegi do czysta!

Kółka rolnicze
Kto kocha swoją ojczyznę, cnoty, obyczaje, 

niechaj strzeże tej ziemi” – tymi słowami roz-
poczną się dawny miesięcznik poświęcony 

kółkom rolniczym. Mieszkańcom Tarnowa Podgórne-
go nie trzeba przypominać, jak bardzo wspomniany 
cytat oddaje dziesiątki lat żmudnej pracy na roli. Cza-
sem łatwiej było zrezygnować, sprzedać ziemię, prze-
nieść się do miasta. Tu, na roli, pozostali najwytrwalsi. 
Ci, co „żywią i bronią” Polskiej Wsi. 

Gmina w Cannes

Niewątpliwie na atrakcyjność 
oferty wpływa fakt, że jesienią 
2014 roku w tym miejscu otwarty 

zostanie park wodny Tarnowskie 
Termy. 

Udział w Targach jest możli-
wy dzięki wygraniu przez spół-
kę Tarnowskie Termy konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, który finansuje 
większość kosztów ze środków 
unijnych. Ofertę Gminy Tarnowo 
Podgórne na wielkopolskim sto-
isku osobiście promują Wójt Ta-
deusz Czajka oraz prezes Tarnow-
skich Term Anita Stellmaszyk. 
Targi odbywają się w dniach 12-
15 marca 2013 r. 

~ARz  

Przypominamy o obowiązku zda-
wania rejestru połowu ryb na Jez. 
Lusowskim i stawach w Baranowie.  
Sekretariat Koła czynny w każdy 
wtorek, w godz. 18.00 – 20.00, w bu-
dynku w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym (wejście od ul. Szkolnej). 
Kartę wędkarską można pozyskać w 
godzinach urzędowania sekretariatu 
lub pozyskać informacje pod nr tel. 

517 586 267. Pozostałe telefony kon-
taktowe: Prezes Koła – 517 586 261, 
Skarbnik – 517 586 272. 

W związku z przeprowadzonymi 
wyborami do władz Koła na kolejną 
4-letnią kadencję wybrani członko-
wie funkcyjni składają podziękowania 
swoim wyborcom za zaufanie i powie-
rzenie im dalszych losów Koła. 

Prezes Koła  ~ Marek Perz

24 lutego 2013 r. odbyło się 
zabranie sprawozdawcze kółka 
Rolniczego w Tarnowie Podgór-
nym. Zebrani członkowie udzie-
lili absolutorium zarządowi za 
2012 rok. W tym roku będziemy 
obchodzić 106. rocznicę powsta-
nia Kółka Rolniczego w Tarnowie 
Podgórnym. 

Dużą część dyskusji poświę-
cono nowej ustawie o gospo-

darce odpadami komunalnymi, 
a zwłaszcza konsekwencjom jej 
wprowadzenia dla Tarnowskiej 
Gospodarki Komunalnej TP-
-KOM. Członkowie kółka rol-
niczego wyrazili swój niepokój 
o przyszłość spółki w przypadku 
niewygrania przez nią przetargu 
na wywóz odpadów na terenie na-
szej Gminy.

~Stanisław Leitgeber
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Ø	Co obejmuje opłata za od-
pady?

Opłata za odpady zbierane se-
lektywnie obejmuje zakres tak jak 
dotychczas:

• odbiór z posesji pojemnika na 
odpady niesegregowane raz na 
dwa tygodnie, 

• dostarczenie i odbiór nieodpłat-
nie worków na segregację (szkło, 
makulatura i plastik) odbieranych 
raz na dwa tygodnie; uwaga: za 
jeden wywóz płaci Związek Mię-
dzygminny Selekt ze środków wpła-
canych przez mieszkańców danej 
gminy, a koszty drugiego pokrywa 
Gmina Tarnowo Podgórne z gmin-
nego budżetu.
Ø	Czy płaci się za osoby za-

meldowane czy zamieszkałe?
Płacimy włącznie za osoby 

przebywające na danej nierucho-
mości. Nie jest ważne ile osób jest 
zameldowanych na danej posesji. 
W przypadku jakichkolwiek zmian 
w ilości przebywających osób 
składamy ponowną deklarację ko-
rygującą ilość osób.
Ø	Czy będzie się płacić dodat-

kowo za odbiór odpadów segre-
gowanych i czy system ich od-
bioru ulegnie zmianie?

Koszt dostarczenia worków do 
segregacji oraz ich odbiór dwa 
razy w miesiącu wliczony jest 
w uchwaloną stawkę za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi dla nieruchomości oraz budżet 
Gminy (uwaga: za jeden wywóz 
płaci Związek Międzygminny Se-
lekt ze środków wpłacanych przez 
mieszkańców danej gminy, a kosz-

ty drugiego pokrywa Gmina Tar-
nowo Podgórne z gminnego bu-
dżetu). Wypożyczone przez gminę 
stojaki do segregacji mieszkań-
com pozostają nadal w ich uży-
czeniu.
Ø	W jakich terminach i jak 

często będą odbierane odpady 
komunalne, a w jakich pozostałe 
(wielkogabarytowe, segregowa-
ne)?

System odbioru nie ulega zmianie 
odpady niesegregowane jak i segre-
gowane z posesji odbierane będą  
raz na dwa tygodnie. Niezależnie 
prowadzona będzie zbiórka: odpa-
dów wielkogabarytowych, proble-
mowych, opakowań po nawozach. 
Terminy zbiórki jak dotychczas pu-
blikowane będą na łamach mie-
sięcznika „Sąsiadka Czytaj” oraz 
na stronie internetowej.
Ø	Czy opłata jest miesięczna ?
Opłata jest miesięczna uiszcza-

na na podane konto użytkownika 
systemu do 15 dnia każdego mie-
siąca kalendarzowego, w którym 
odebrano odpady. 
Ø	Czy pojemniki TP-KOM 

pozostają u mieszkańców?
Każdy mieszkaniec ma obo-

wiązek wyposażyć nieruchomość 
w pojemnik na zbiórkę odpadów 
niesegregowanych. Operator sys-
temu wyłoniony w drodze prze-
targu (odbiorca odpadów z po-
sesji) może w formie dzierżawy 
lub innej wyposażyć daną nieru-
chomość w pojemnik po spisaniu 
stosownej umowy z użytkowni-
kiem. Koszty dzierżawy pojemnika 
nie stanowi kosztów ponoszonych 

przez mieszkańców na obsługę 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.
Ø	Czy osoba fizyczna płaci za 

osobę czy za kubeł ?
Osoba fizyczna mieszkająca na 

stałe na posesji płaci za „oso-
bę” natomiast np. użytkownik Ro-
dzinnych Ogródków Działkowych 
przebywający sezonowo płaci za 
„pojemnik”
Ø	Odpłatność za pojemniki 

na nieruchomości niezamiesz-
kałej w tym podmioty gospo-
darcze 

Użytkownicy nieruchomości 
niezamieszkałych (w tym podmio-
ty gospodarcze) deklarują ilość 
odpowiednich pojemników do 
opróżnienie w danym miesiącu 
razy stawka. 
Ø	Jak naliczy opłatę spół-

dzielnia mieszkaniowa/wspól-
nota mieszkaniowa występująca 
w imieniu mieszkańców? W jak 
w przypadku ogródków dział-
kowych?

Naliczenie opłaty odbędzie się 
na podstawie wspólnej deklaracji 
składanej przez zarządcę obiek-
tu. Wysokość  opłaty nie zależy od 
rodzaju pojemnika w którym gro-
madzone są odpady, ale od ilo-
ści osób zamieszkujących daną 
wspólnotę.

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 zdecydują inaczej).

Nowa ustawa o gospodarce odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania

Sołtys i Rada Sołecka Tar-
nowa Podgórnego zapra-
sza mieszkańców na wy-

cieczkę  do WILNA w dniach 
15 –  19 maja 2013 r. Koszt wy-
cieczki 480 zł. W programie Wil-
no, Troki, Ponary, Soleczniki. 
Szczegóły i zgłoszenia: Bożena 
Możdzeń, tel. 693 114 200.

~ Piotr Owczarz, sołtys

Do Wilna... … lub na Morawy i do Wiednia

R ada Sołecka Przeźmierowa organizuje wycieczkę do Ko-
tliny Kłodzkiej, na Morawy i do Wiednia w dniach 30 
kwietnia – 5 maja 2013 r. Planowane są dwa noclegi na 

Morawach oraz trzy noclegi w Bardzie Śląskim. Całkowity koszt 
wycieczki wynosi 570 zł. Szczegółowy program dostępny jest u 
sołtysa Jacka Stypińskiego, który przyjmuje zapisy (wraz z wpła-
tą 300 zł zaliczki). Tel. kontaktowe: sołtys Jacek Stypiński tel. 
61 8142 993 w godz. 16.00 – 20.00, kierownik wycieczki Henryk 
Witkowski tel. 696 024 479.

~Jacek Stypiński, sołtys
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sprawozdanie 

26 lutego 2013 r. odbyła 
się już 44 sesja Rady 
Gminy obecnej ka-

dencji. Porządek obrad sesji był 
niezwykle obszerny, bo obejmo-
wał aż 23 projekty uchwał o róż-
nym charakterze i ciężarze gatun-
kowym. Ich podjęcie wymagało 
od członków Rady sporych na-
kładów pracy oraz intelektualne-
go wysiłku zarówno na komisjach 
jak i w czasie trwania sesji. Mimo 
że wszyscy, na czele z piszącym 
te słowa, nie ustawali w wysił-
kach, by obrady sesji przebiegły 
sprawnie to i tak wyrażenie opinii 
w formie tak dużej ilości uchwał 
zabrało radnym ok. 6 pracowitych 
godzin. 

Blok uchwał o tematyce zwią-
zanej z edukacją, oświatą i kulturą 
składał się z 3 projektów. Pierw-
szy z nich dotyczył sprawy zawie-
rania porozumień pomiędzy Gmi-
ną Tarnowo Podgórne a gminami, 
w których do niepublicznych 
przedszkoli uczęszczają nasze 
dzieci w zakresie refundacji kosz-

tów dotacji ponoszonych przez 
te gminy. Kolejny projekt usank-
cjonował drobną zmianę uchwały 
Rady dotyczącą wysokości i za-
sad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na obszarze 
Gminy Tarnowo Podgórne. Trzeci 
z projektów wyczerpujący podaną 
powyżej tematykę dotyczył nada-
nia statutu Bibliotece Publicznej 
Gminy Tarnowo Podgórne głów-
nie w związku ze zmianą miej-
sca prowadzenia jej działalności. 
Jak zwykle także i na sesji, któ-
ra odbyła się w lutym Rada Gmi-
ny podjęła kilka ważnych uchwał 
z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego. Zaakceptowano 
zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w rejonie kilku działek przezna-
czonych pod działalność gospo-
darczą w rejonie ul. Działkowej 
w Tarnowie Podgórnym. Uchwa-
lono też zmianę przedmiotowe-
go planu dla terenów budownic-
twa mieszkaniowego położonego 
w Sierosławiu (działka 62/72). 
Ważnym punktem porządku ob-
rad opisywanej sesji było też roz-
patrzenie uwag i wprowadzenie 
zmian do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Chybach pomiędzy 
ul. Szamotulską i Jeziorem Kier-
skim oraz w Baranowie w rejonie 
ul. Kasztanowej i Wierzbowej – 
część A. To bardzo oczekiwany, 
niezwykle skomplikowany i ro-
dzący się „w bólach” plan będą-
cy w fazie ponowienia procedu-
ry planistycznej w niezbędnym 
zakresie. W jednym z projek-
tów Rada wyraziła przyzwole-
nie i uzgodniła przebieg nowego 
przebiegu gazociągu w Chybach 
w ciągu ulicy Kasztanowej. Jed-
nak jednym z najważniejszych 
projektów uchwał rozpatrywa-
nych na recenzowanej sesji był 
ten dotyczący wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym Pałacu w Jan-
kowicach. Wcześniej wszyscy 
pokładaliśmy duże i jak się oka-
zało płonne nadzieje na skutecz-
ne znalezienie operatora na taki 
rodzaj dzierżawy tej jakże waż-
nej dla naszej kultury i narodo-

wego dziedzictwa nieruchomości, 
który zapewniłby pieczołowite 
odtworzenie jej zabytkowej sub-
stancji. Ogłaszane przetargi nie 
przyniosły spodziewanego rezul-
tatu. Gdy już niemal straciliśmy 
nadzieję, dzięki wysiłkom Wójta 
pojawił się w końcu spełniający 
opisane powyżej niezwykle wy-
sokie wymagania podmiot. Na 
sesji Rada została poinformowa-
na przez Wójta o konkretach tego 
przedsięwzięcia. Szczegóły znaj-
dą Państwo również na łamach 
niniejszego numeru naszego ga-
zety. Pozostałe projekty uchwał 
rozpatrywane na sesji w dniu 26 
lutego miały już mniejsze zna-
czenie. Dotyczyły one głównie 
spraw z zakresu gospodarowa-
nia nieruchomościami gminnymi. 
Cztery z nich wymagały zezwole-
nia Rady na zawarcie kolejnych 
umów dzierżaw lub najmu nieru-
chomości w różnych miejscowo-
ściach w Gminie. Trzy projekty 
uchwał związane były z nadaniem 
nazw ulicom a podjęcie trzech ko-
lejnych stanowi podstawę prawną 
do zakupu przez Gminę działek 
zwłaszcza pod drogi. Rada wyra-
ziła również aprobatę dla ewentu-
alnego wydzierżawienia na okres 
10 lat nieruchomości położonej 
w Przeźmierowie (ul. Leśna/róg 
Dolina) na prowadzenie publicz-
nego przedszkola. Po wyczer-
paniu programu sesji w zakresie 
podejmowania uchwał radni prze-
szli do rozpatrywania sprawozda-
nia z działalności Wójta w okre-
sie między sesjami Rady Gminy. 
Jeszcze tylko interpelacje, zapyta-
nia radnych oraz porcja komuni-
katów i tuż przed godziną 22 za-
mknąłem sesję – wszyscy udali 
się do domów w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku. Szcze-
góły oraz pozostałe nieomówio-
ne w tym sprawozdaniu projekty 
uchwał będą niebawem dostępne 
w protokole, który umieszczo-
ny będzie na stronie internetowej 
Gminy. Kolejna sesja 26 marca 
2013 r. Jak zawsze wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapra-
szam. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada wyraziła zgodę  

na wydzierżawienie 

w trybie 

bezprzetargowym  

Pałacu w Jankowicach

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 26 lutego
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Wybrane interwencje podejmowane przez 
strażników gminnych w miesiącu lutym 
2013r.

· 4  lutego, Swadzim: zabezpieczono miejsce 
uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej, informację 
przekazano do odpowiedzialnego podmiotu, który 
dokonał naprawy uszkodzenia;

· 5  lutego, Tarnowo Podgórne: otrzymano zgło-
szenie o niezabezpieczonych przewodach elektrycz-
nych, do czasu przyjazdu odpowiednich służb zabez-
pieczono miejsce zdarzenia;

· 8  lutego, Przeźmierowo: otrzymano zgłoszenie, 
iż z komina warsztatu naprawczego wydobywa się 
ciemny dym. Dokonano kontroli rachunków na wy-
wóz odpadów komunalnych, nie stwierdzono niepra-
widłowości;

· 11  lutego, Tarnowo Podgórne: otrzymano zgło-
szenie o nietrzeźwym mężczyźnie. Na miejscu funk-
cjonariusze zostali poinformowani, iż mężczyzna 
wcześniej dokonał kradzieży alkoholu. Wezwano Po-
gotowie Ratunkowe, poinformowano Komisariat Po-
licji w Tarnowie Podgórnym o zaistniałym zdarzeniu, 
a w/w przewieziono do CRSiWIT Monar Markot;

Straż Gminna informuje
· 12  lutego, Rumianek: spraw-

dzono stan słupów linii energe-
tycznej, stwierdzono uszkodzenie 
3 słupów (na zdjęciu) i wezwano 
jednostkę Straży Pożarnej;

· 20  lutego, Tarnowo Podgór-
ne: podczas wieczornego patrolu 
zauważono silne zadymienie oraz 
iskry wydobywające się z komi-
na posesji. Mieszkanie zamieszku-
je starsza osoba, przeprowadzono 
kontrolę. Sprawdzono strych po-
sesji w celu oceny zagrożenia. Na 
miejsce została wezwana Straż Po-
żarna. Ustalono, iż doszło do zapa-
lenia się sadzy w kominie. Powia-
domiono administratora budynku;

· 27  lutego, Tarnowo Podgór-
ne: strażnicy podczas patrolu do-
konali kontroli stanu nawierzchni 
dróg. Stwierdzono brak oznako-
wania robót drogowych, wobec 
kierownika zastosowano sankcje;

· 28  lutego, Góra: interwencja 
dotycząca uszkodzenia chodni-
ka przez pojazd ciężarowy, straż-
nicy na miejscu ukarali sprawcę 
wykroczenia tj. postoju pojazdu 
powyżej 2,5t na chodniku, nato-
miast sprawę uszkodzenia chod-
nika przekazali zarządcy drogi.

Ponadto do straży wpłynę-
ły interwencje dotyczące złych 

warunków w jakich są utrzymy-
wane psy (jeden przypadek do-
tyczył Swadzimia, a drugi Prze-
źmierowa). Warto przypomnieć, 
że „Kto utrzymuje zwierzę domo-
we, ma obowiązek zapewnić mu 
pomieszczenie chroniące je przed 
zimnem, upałami i opadami at-
mosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody”. W ramach przepro-
wadzonej kontroli strażnicy nie 
stwierdzili nieprawidłowości. 

W lutym wszyscy strażnicy 
z Tarnowo Podgórnego uczest-
niczyli w okresowym uzupełnia-
jącym przeszkoleniu z zakresu 
kontroli ruchu drogowego (prze-
szkolenie odbyło się w siedzi-
bie OSP, a uczestniczyło w nim 
także 70 strażników gminnych/
miejskich z całej Wielkopolski). 
Program uwzględniał zmiany 
wprowadzone w przepisach ruchu 
drogowego w zakresie objętym 
upoważnieniem do kontroli ruchu 
drogowego. Warto przypomnieć, 
że wszyscy strażnicy gminni po-
siadają upoważnienie do wykony-
wania kontroli ruchu drogowego 
wydane przez Komendanta Miej-
skiego Policji w Poznaniu.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Od początku 2013 roku Straż Gminna kontynu-
owała kontrolę nieruchomości znajdujących się 
na terenie naszej Gminy pod względem odpro-

wadzenia nieczystości ciekłych, w tym obowiązku przy-
łączenia do kanalizacji sanitarnej. Kontrola wykazała, 
iż część naszych mieszkańców uzupełnia dokumentację 
oraz oczekuje na wykonanie przyłącza. Mieszkańcy, któ-
rzy nie posiadali przyłącza do kanalizacji, a wyposażyli 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków by-
towych, okazali aktualne rachunki za wywóz nieczysto-
ści ciekłych, w przypadku ich braku zastosowano środki 
prawem przewidziane. 

Warto w tym miejscu przypomnieć o obowiązku pod-
pisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych z pod-
miotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie 
działalności w tym zakresie oraz dowodów uiszczania 
opłat za te usługi. Pamiętajmy, że każdy właściciel, ad-
ministrator lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 

Ważne tabliczki z numerem porządkowym 
posesji. Dotychczasowa kontrola 
objęła wybrane ulice w Baranowie, 
Batorowie, Przeźmierowie i Tarno-
wie Podgórnym, wykazała ona, iż 
większość budynków w naszej gmi-
nie jest oznakowania w sposób pra-
widłowy. Oznakowanie posesji nu-
merem porządkowym przyczynia 
się do szybszego zlokalizowania ad-
resu osób zgłaszających interwen-
cję lub oczekujących na pomoc np. 
przyjazd Pogotowia Ratunkowe-
go, Straży Pożarnej, Policji lub in-
nych służb (podstawa prawna usta-
wa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne jednolity 
tekst Dz.U.2010.193.1287). Kontrole 
w tym zakresie będą kontynuowane. 

Nadszedł czas wiosennych po-
rządków, wielu z nas w swoich 
ogrodach będzie prowadziło prace 
pielęgnacyjne np. przycinanie gałę-

zi, grabienie liści. Regulamin utrzy-
mania porządku i czystości w Gmi-
nie dopuszcza spalanie suchych 
pozostałości roślinnych poza insta-
lacjami i urządzeniami, jeżeli spala-
nie to nie narusza odrębnych przepi-
sów oraz nie powoduje uciążliwości 
dla sąsiadów i zadymiania dróg.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące 
nieprawidłowości porządkowych 
prosimy zgłaszać pod alarmowy 
numer telefonu Straży Gminnej 61 
8147 986.

Strażnicy Straży Gminnej 
Anna Szymanowicz  

i Anna Weber –Przybył

Wiosna w marcu zbudziła się z rana

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki

-Zaczynamy wiosenne porządki
(za Jan Brzechwa)  
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Tematem dominującym na 
XXV sesji Rady Powiatu, 
która odbyła się 13 lutego, 

był stan bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w powiecie po-
znańskim w 2012 roku. Starosta 
Jan Grabkowski jako przewodni-
czący Komisji Porządku i Bezpie-
czeństwa przedstawił sprawozda-
nie dotyczące działalności za rok 
2012. Wiodącymi sprawami poru-
szanymi na posiedzeniach komi-
sji to: utrzymanie dróg i budyn-
ków w okresie zimowym, ocena 
stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, funkcjonowanie jed-
nostek Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, ocena infrastruktu-
ry Komisariatów Policji Powiatu 
Poznańskiego, ocena stanu prze-
ciwpożarowego, przygotowania 

służb, inspekcji i straży do sezonu 
letniego i zimowego. 

Dynamikę przestępczości, wy-
krywalność, wyniki pracy poli-
cji, bezpieczeństwo na drogach, 
przestępczość i demoralizację 
nieletnich przedstawił Naczelnik 
Wydziału Prewencji KMP w Po-
znaniu kom. mgr Hubert Haegen-
barth. W 2012 r. w porównaniu 
do 2011 odnotowano generalny 
spadek przestępstw (wzrost od-
notowano na terenie 5 komisaria-
tów: Czerwonak, Komorniki, Po-
biedziska, Puszczykowo i Suchy 
Las). W kradzieżach samocho-
dów spadek odnotowano w KP 
Kostrzyn i Buk, a wzrost prze-
stępczości odnotowano tylko na 
obszarze KP Suchy Las i Tarno-
wo Podgórne. 

Na terenie 8 jednostek zanoto-
wano spadek wykrywalności kry-
minalnej, ale wzrost zanotowały 
jednostki Buk, Luboń, Mosina, 
Pobiedziska i Tarnowo Podgórne. 

Na drogach w omawianym roku 
doszło do 173 wypadków (spa-
dek o 44 %). Nastąpił spadek 
liczby osób rannych i zabitych. 

Na sesji rozstrzygnięto także 
konkurs „Komisariat Roku 2012” 
– nagrodę główną otrzymał KP 
Kostrzyn, następne Buk i Stę-
szew. 

Następnie Rada Powiatu 
podjęła następujące uchwały 
w sprawie: 

* ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i parkowanie pojaz-
dów na parkingach strzeżonych,

* udzielenia pomocy rzeczo-
wej gminom powiatu poznań-
skiego z przeznaczeniem dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
(przekazanie defibrylatorów AED 
dla Jednostek włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego a nieposiadających 
dotychczas takiego sprzętu), 

* przyjęcie od Wojewody 
Wielkopolskiego zadania zwią-
zanego z przeprowadzeniem kwa-
lifikacji wojskowej, a w szcze-
gólności określeniem zdolności 
czynnej służby wojskowej. 

Radna Powiatu 
~Krystyna Semba

Wewnątrz klubu parla-
mentarnego Platfor-
my Obywatelskiej 

powstał zespół samorządowy, 
którego przewodniczącym został 
poseł Waldy Dzikowski. Celem 
działalności zespołu jest wypra-
cowanie zmian usprawniających 
przepisy z zakresu funkcjonowa-
nia jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

W ramach zespołu samorządowe-
go odbywają się cykliczne spotka-
nia z Ministerstwem Administracji 
i Cyfryzacji, Ministerstwem Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego, Ministerstwem Pra-
cy i Polityki Społecznej oraz Mi-
nisterstwem Ochrony Środowiska. 
Podczas tych spotkań omawiane są 
propozycje zmian w ramach kom-
petencji danego resortu.

W trakcie spotkania z Ministrem 
Administracji i Cyfryzacji Mi-
chałem Bonim zostało omówio-
ne zagadnienie tzw. „białej księ-
gi obszarów metropolitalnych”, 
w której  przygotowane zostały 
propozycje zmian przepisów doty-
czących współpracy jednostek sa-
morządu terytorialnego, dotyczące 
m.in. tworzenia związków gminno-
-powiatowych oraz usprawnienie 
zakładania i dokonywania zmian 
w statusie związków komunalnych 
oraz usprawnienie procesu podej-
mowania decyzji.

Utworzenie kodeksu budowla-
nego było przedmiotem spotkania 
z podsekretarzem w Ministerstwie 
Transportu, Januszem Żbikiem. 
Projekt kodeksu zakłada propo-
zycje uproszczeń w zakresie pra-
wa budowlanego oraz prawa o za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie zmian ma uspraw-
nić proces inwestycyjny w jednost-
kach samorządu terytorialnego oraz 
ułatwić uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Kodeks budowlany praw-
dopodobnie zostanie przyjęty na 
przełomie 2014 i 2015 roku. 

~ Biuro Poselskie PO

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych pragnę złożyć 
mieszkańcom Gminy Tarnowo 
Podgórne najserdeczniejsze ży-
czenia wielu radosnych i cie-
płych chwil spędzonych w ro-
dzinnym gronie oraz nadziei 
i miłości płynącej z faktu Zmar-
twychwstania Pańskiego. 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Waldy Dzikowski 
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aktualności

Gdyby młodość wiedziała …?
Jak pokazują badania dotyczące 

wykonywanej pracy i wykształ-
cenia, większość osób w Polsce 
pracuje w wyuczonym zawodzie. 
Innymi słowy – większość pozo-
staje wierna decyzji, którą podję-
ła w wieku nastoletnim. Dla nas 
pedagogów to szczególnie waż-
ne, żeby wspierać młodych ludzi 
w dokonywaniu wyborów rzutu-
jących na całe życie.

Doradca zawodowy - on ci 
wskaże drogę!

Obecnie w szkołach pracują do-
radcy zawodowi /edukacyjni, któ-
rzy na różne sposoby pomagają 
młodym ludziom odpowiedzieć 
na pytanie: „kim chciałbyś zostać 
w życiu?”. Z jednej strony rozszy-
frowują predyspozycje osobowo-
ściowe, analizują zainteresowa-
nia, z drugiej pomagają rozeznać 
się w rynku pracy. Wielokrot-
nie jednak decyzja podjęta przez 
ucznia nie jest ostateczna i potrze-
buje on wsparcia w późniejszym 
czasie. Dlatego warto zdawać so-
bie sprawę, gdzie szukać tej po-
mocy, gdy szkoła już się skończy.

WUP, PUP, CIiPKZ – co to za 
potwory?

Osoby dorosłe mogą liczyć na 
pomoc urzędów pracy – tych wo-
jewódzkich (WUP) i powiato-
wych (PUP). W ramach owych 

W świetlicy w Lusów-
ku, 9 lutego, odbyło 
się coroczne spotka-

nie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem, a co za tym idzie Sołtys 
wraz z Radą Sołecka starają się, 
aby spotkania były urozmaicone.

W tym roku obejrzeliśmy bo-
gaty program artystyczny przy-
gotowany przez dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Lusówku. 
Nad całością czuwały p. Basia 
i Ewa. Na koniec dzieci wręczyły 

Jesteś zadowolony ze swojego zawodu?
Ten artykuł nie jest dla ciebie.

urzędów funkcjonują centra in-
formacji i planowania kariery za-
wodowej (CIiPKZ). Tam można 
znaleźć fachową pomoc psycho-
logiczną, a także przećwiczyć 
rozmowę kwalifikacyjną, poznać 
zasady poszukiwania pracy, do-
wiedzieć się na czym polega auto-
prezentacja etc. Warto wspomnieć 
o możliwości odbycia różnych 
szkoleń, które zwłaszcza dla oso-
by bezrobotnej mogłyby być fi-
nansowo nie do zrealizowania.

Agenci (niekoniecznie) do za-
dań specjalnych

Inną ważną instytucją są agen-
cje poradnictwa zawodowego. 
Świadczą one pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu, miejsca 
zatrudnienia, informacjach zawo-
dowych. Również pracodawcy 
mogą w takim miejscu liczyć na 
poradę np. w doborze kandyda-
tów do pracy.

Z kolei istotną instytucją stojącą 
pomiędzy pracownikiem a praco-
dawcą jest agencja pośrednictwa 
pracy. Zadaniem takiej placówki 
jest kojarzenie ofert pracy z bazą 
kandydatów, do której możemy 
dołączyć w dowolnym momencie. 
Szczególnie w czasach, gdy rynek 
pracy nie zamyka się w granicach 
jednego kraju, tego typu agencja 
może ułatwić podjęcie zatrudnie-
nia w interesującym nas państwie. 

Nie zawsze to zatrudnienie musi 
być na stałe – wtedy warto zwró-
cić uwagę na agencje pracy tym-
czasowej. To świetne rozwiązanie 
dla osób, które myślą o zarobku 
wakacyjnym, jak też tych, którzy 
chcą dorobić „po godzinach”. 

Abiturient na gwarancji
Pomimo dużej liczby instytu-

cji oferujących pomoc na rynku 
pracy nasi absolwenci i tak często 
przychodzą do liceum po dodat-
kowe rady. Dyrektor śmieje się, 
że to usługa w ramach gwarancji. 
Dla mnie informacja, że tej po-
mocy każdy potrzebuje, obojętnie 
na jakim etapie rozwoju zawodo-
wego się znalazł. Obecnie rynek 
pracy jest bardzo dynamiczny i 
oferuje wiele możliwości, zwłasz-
cza dla osób elastycznych i otwar-
tych na nowe doświadczenia. W 
ten sposób ważniejsze okazują się 
umiejętności czy narzędzia, któ-
rymi potrafimy się posługiwać, 
niekoniecznie zawód wyuczony. 
Kto wie, czy w przyszłości rów-
nież będziemy wykonywać pracę 
zgodną z wykształceniem, czy ra-
czej dokształcać się do akurat wy-
konywanej pracy?

Bartosz Kaniewski
psycholog /doradca zawodowy

LO w Tarnowie Podgórnym

Seniorzy żegnali karnawał w Lusówku
wszystkim Seniorom własnoręcz-
nie wykonane, kolorowe laurki.

Gościem wieczoru był Marek 
Czajka. Seniorzy mieli okazję po-
słuchać utworów z czasów swojej 
młodości. Nie obyło się również 
bez tańców i wspólnego śpiewa-
nia.

 Rada Sołecka pragnie po-
dziękować Nauczycielkom ze 
Szkoły Podstawowej za współ-
pracę, a przede wszystkim za po-
święcony czas.

Już dziś zapraszamy za rok!
~Zdzisława Piszczyńska, Sołtys
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 stowarzyszenia

W dniu 3 lutego 2013 r. 
odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawcze 

Członków. Zarząd otrzymał abso-
lutorium za 2012 r. Przyjęto plan 
pracy na 2013 r. W imieniu Za-
rządu Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Tarnowie Podgórnym 
dziękuję siostrom, braciom oraz 
sympatykom za pracę i zaangażo-
wanie na rzecz bractwa. 

Poprosiłem Kapelana naszego 
bractwa, prezbitera Adama Prozo-
rowskiego o kilka słów o sobie: 

Drogie Siostry! Drodzy Bracia! 
Szanowni Państwo!

Jak zapewne wielu z Was wie od 
ponad 3 lat pełnię posługę Prezbi-
tera Proboszcza w parafii Wszyst-
kich Świętych w Tarnowie Pod-
górnym. Natomiast ponad 2 lata 
temu zostałem poproszony przez 
Braci o pełnienie posługi Kape-
lana Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Tarnowie Podgórnym. 
Prośba ze strony Braci sprawiła mi 
wielką radość. Stąd odpowiadając 
na prośbę Brata Prezesa piszę kilka 
słów mojej dotychczasowej dro-
dze powołania. Pochodzę z Lesz-
na, tam też kończyłem szkołę śred-
nią (LO). Podczas trwania nauki 
w Liceum uczestniczyłem w Pie-
szej Pielgrzymce do Częstochowy, 
gdzie spotkałem młodych ludzi, 
którzy wierzyli w Boga i byli zaan-

Wiadomości brackie

gażowani w Ruch Światło – Życie, popularnie zwany 
OAZĄ. Te kontakty doprowadziły mnie do związania 
się z młodzieżą spotykającą się przy Parafii. Owocem 
spotkań nad Biblią, wspólnych modlitw i uczestnictwa 
w rekolekcjach była decyzja przyjęcia Jezusa Chry-
stusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Jed-
na decyzja, która zmienia wszystko. Owocem tej de-
cyzji było osobiste związanie się z Bogiem, nie przez 
zwyczaj, tradycję, ale świadomy wybór wypływający 
z poznania tego, co Bóg uczynił dla mnie przez Jezu-
sa. Droga w seminarium była natomiast drogą pozna-
wania Biblii. Dzięki wspaniałemu Wikariuszowi, któ-
ry działał w mojej parafii, mogłem wiedzę zdobytą na 
wykładach przekładać na życie w parafialnej wspól-
nocie. W seminarium również mocniej zainteresowa-
łem się Starym Testamentem i zacząłem Biblię czy-
tać codziennie. Droga prezbitera układała się głównie 
w Poznaniu, gdzie służyłem przez 16 lat w różnych 
parafiach. Byłem równocześnie katechetą w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 15 i 13 oraz w Zespole Szkół 
Budownictwa nr 1. Moja posługa w tym czasie kon-
centrowała się wokół kształtowania wśród parafian 
Biblijnego Obrazu Boga oraz uczenia prostych metod 
studiowania Biblii. Udało mi się również kilkakrotnie 

Ewangelizować na terenach byłe-
go Związku Sowieckiego. Z reko-
lekcjami byłem w Kazachstanie, 
na Białorusi i Łotwie. O posłudze 
w Tarnowie Podgórnym wiecie, bo 
dzieje się na Waszych oczach. To, 
co jest ważnym priorytetem to bu-
dowanie Żywego Kościoła Tych, 
którzy przez osobistą decyzję wia-
ry przyjmą Jezusa, jako swoje-
go Pana i Zbawiciela; którzy po-
kochają Jego Słowo i czytając Je 
często będą w oparciu o Nie budo-
wać swoje życie. Chcę też służyć 
wszystkim innym ludziom, którzy 
mieszkają na terenie Parafii Tarno-
wo Podgórne. Chciałbym w mia-
rę swoich możliwości pomóc im 
w zaspokojeniu ich potrzeb. Wie-
rzę też, że jeżeli Pan Jezus zechce 
i ludzie dopomogą to uda się odre-
montować Kościół Parafialny pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych. 
Jako podsumowanie mojej wypo-
wiedzi chciałbym powiedzieć, że 
jestem prezbiterem, który kocha 3 
„B”: Boga, Biblię i Boży Lud. Pre-
zbiter Adam – brat kapelan.

Młodzież zainteresowaną spor-
tem strzeleckim serdecznie zapra-
szamy do naszej sekcji strzeleckiej. 
Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak, tel. 
880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
Stanisław Bączyk

Wycieczka  do  Krakowa
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Pod-

górnym informuje, że w dniach 5 – 8 czerwca 2013 roku 
organizowana jest wycieczka do Krakowa.   Proponujemy 
następujący program:

Wyjazd z Tarnowa Podgórnego około piątej rano. 
W drodze do Krakowa zwiedzanie Pieskowej Skały (Ma-

czuga Herkulesa). Zakwaterowanie w hotelu.
W Krakowie w dniu drugim i trzecim zwiedzamy:
-	 	Wawel (dziedziniec zewnętrzny, dziedziniec arkadowy. 

Katedra, groby królewskie. Dzwon Zygmunta. Komna-
ty reprezentacyjne zamku królewskiego),

-	 	Smocza Jama, ulica Kanoniczna, Kościół Franciszka-
nów (witraże, polichromie St. Wyspiańskiego, kopia 
Całunu Turyńskiego),

-	 	Dziedziniec pałacu biskupów krakowskich i dziedzi-
niec Collegium Minus,

-	 	Rynek, Bazylika Mariacka, gotycki oł-
tarz Wita Stwosza,

-	Brama Floriańska, Barbakan,
-	 	Krakowski Kazimierz – dzielnica 

dwóch kultur,
-	 	Kościół na Skałce, krypty J. Długosza, 

St. Wyspiańskiego i Cz. Miłosza,
-	 	Zwiedzanie wystawy „Śladami Europejskiej Tożsamo-

ści Krakowa” znajdującej się w podziemiach Sukien-
nic,

-	Wieliczka,
-	Wyjście do teatru Groteska.

Dzień czwarty – przed południem czas wolny do własne-
go zagospodarowania, następnie wyjazd do Tarnowa Pod-
górnego.

Zapisy i wpłata 100 zł we wtorki godz. 10.00–12.00 w 
biurze UTW w Tarnowie Podgórnym. 

~ M. Zgoła

na Skałce, krypty J. Długosza, 
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stowarzyszenia

Woreczek Ryżu

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR włączyło 

się w Akcję pomocy charytatyw-
nej dla najuboższych, pod ha-
słem „Woreczek ryżu”. Zgodnie 
z raportem Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) 1/3 ludności 
świata jest niedożywiona, a 1/3 
głoduje.  Porcja 100 g ryżu jest dla 
wielu jedynym posiłkiem w ciągu 
całego dnia.  Akcja „Woreczek 
ryżu” posiada trzy wymiary:    

Postu – w wybranym dniu stu-
gramowy woreczek ryżu staje się 
dla nas, jeżeli to możliwe, jedy-
nym posiłkiem;   

Jałmużny – pieniądze, które 
przeznaczylibyśmy na posiłki tego 
dnia, składamy jako ofiarę dla po-
trzebujących;   

Modlitwy – wspomagamy 
w modlitwie ubogich, głodnych 
i cierpiących. 

Zebrane ofiarny zostaną prze-
znaczone na żywność dla miesz-
kańców ubogich dzielnic Kenii, 
gdzie posługują polscy misjonarze.  
Akcja została wymyślona w ubie-
głym roku przez Duszpasterstwo 
Akademickie Porcjunkula przy 
klasztorze Franciszkanów w Po-
znaniu. W tym roku włączyła się 
do niej parafia w Tarnowie Pod-
górnym.

Osoby niepełnosprawne z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej ROKTAR 
w Baranowie z  entuzjazmem (co 

Roktar pracuje dla najuboższych

widać na zdjęciu) podjęły się i wykonały  społecznie 
500 sztuk „Woreczków ryżu”. Było zatem cięcie mate-
riału, szycie woreczków, konfekcjonowanie ryżu, druk 
i cięcie etykiet (z logo ROKTAR), pakowanie. Jako go-
towy produkt, „Woreczki” zostały przekazane  Caritas 
przy parafii w Tarnowie Podgórnym. Już w pierwszą 
niedzielę zostało rozprowadzone przed tutejszym ko-
ściołem 250 woreczków i zebrano kwotę blisko 2.000 
zł.  Jesteśmy z naszymi podopiecznymi szczęśliwi, że 
dane nam było włączyć się łańcuch ludzi dobrej woli 
w pomocy najuboższym.

Zmiany we władzach Stowarzyszenia

Dnia 15 lutego 2013 odbyło się Walne Zebra-
nie Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR. Na Zebraniu 

oprócz licznie obecnych członków Stowarzyszenia 
gościliśmy przedstawicieli władz Gmin: Rokietnicy 

i Tarnowa Podgórnego. Prezes Za-
rządu przedstawił zebranym spra-
wozdanie merytoryczne i finan-
sowe z działalności w roku 2012, 
sprawozdanie z wykorzystania 
przekazanych środków z 1% po-
datku dochodowego dla naszej 
Organizacji Pożytku Publicznego 
oraz plany działania na rok 2013. 
Zebranie przyjęło przedstawione 
sprawozdania i plany. 

Jednocześnie z uwagi na złoże-
nie rezygnacji z pracy w Zarządzie  
przez Wandę Muczyńską-Pytlak 
i Danutę Borowczyk oraz rezygna-
cję z pracy w Komisji Rewizyjnej 
Tomasza Muchy, Walne Zebra-
nie wybrało nowe osoby do władz 
Stowarzyszenia. Dokonano też ko-
rekt w sprawowanych funkcjach.

Obecny skład Zarządu przedsta-
wia się następująco: prezes Kazi-
mierz Szulc, z-ca prezesa Hali-
na Wiśniewska, skarbnik Maria 
Mruk, sekretarz Sylwia Tomczak, 
członek zarządu Andrzej Kawa. 
Aktualny skład Komisji Rewizyj-
nej: przewodnicząca Małgorzata 
Wilga-Siemkowicz, członkowie: 
Ewa Szymańska i Wanda Muczyń-
ska-Pytlak.

Serdecznie zapraszamy osoby 
niepełnosprawne i ich najbliższych 
do naszego Stowarzyszenia. Zapi-
sać się do nas jest bardzo prosto. 
Dowiesz się więcej dzwoniąc pod 
nr tel. 502 631 137 lub odwiedza-
jąc nasz Warsztat Terapii Zajęcio-
wej  w Baranowie, przy ul. Wspól-
nej 5 w godzinach 8.00 - 16.00. tel. 
500 420 323.

Kazimierz Szulc
Prezes Stowarzyszenia

W dniach 11. i 12. lutego 
we Wrześni odbyło się 
III Forum Kadry Za-

rządzającej Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku Województwa Wiel-
kopolskiego. Jego celem było

powołanie Rady Regionu Wiel-
kopolskich UTW.

Uniwersytety Trzeciego Wieku 
cieszą się dużym powodzeniem 
wśród lokalnych środowisk. Dzia-
łalność prowadzona jest w pro-
fesjonalny sposób w dziedzinach 

UTW na forum nauki, kultury, sztuki, turystyki, 
sportu, rekreacji i rehabilitacji.

Zadaniem Rady Regionu będzie 
reprezentowanie Uniwersyte-
tów wobec Urzędu Marszałkow-
skiego, Sejmu RP, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

W wyniku tajnego głosowania 
do Rady wybrano następujące 
osoby:

1. Kozan Józef, Ostrów
2. Wiśniewska Danuta, Gniezno
3. Kociemba Henryk, Poznań
4. Zielony Maria, Leszno.

Ponadto proponowano utwo-
rzenie strony internetowej Rady 
dla poprawy komunikacji między 
Uniwersytetami. Na zakończenie 
uczestnicy obejrzeli prezentację 
przygotowaną przez przedstawicie-
la Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Sylwię Peltak.

W Forum uczestniczyło 21 
z 38 wielkopolskich uniwersyte-
tów. Kolejne Forum odbędzie się 
w 2014 roku w Pile.   

~ Irena Szewczyk   
Prezes UTW
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 aktualności

Co prawda rzadko można 
zobaczyć działania bo-
brów w przyrodzie, ale 

to w Baranowie ich prace można 
obserwować od marca ubiegłe-
go roku. Pierwsze ślady zauwa-
żono podczas spaceru wzdłuż je-
ziora, w miejscu gdzie przepływa 
struga przy dawnym parku dwor-
skim (dziś są to tereny Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu) 
i wpływa do jeziora Kierskiego. 
Brzeg strugi gęsto porasta lesz-
czyna, w pobliżu rośnie kilka 
młodych sosen, a przy jeziorze 
samosiewy buka i grabu. Rosną tu 
również stare drzewa: topole, osi-
ki i wierzby. Jeden z pni złamane-
go drzewa, osiadł na dnie jeziora, 
jest tak gruby, że można po nim 
przechodzić. 

Kiedy zauważono podcięcia i 
ogryzienia pni przy jeziorze sie-
kaczami bobrów, najpierw z jed-
nej strony (3 marca 2012), następ-
nie z drugiej strony (10 marca) i 
leżące obok grube wióry (Fot.), 
wydawało się, że zaczynają bu-
dować żeremie. Sukcesywnie też 
znikały z powierzchni podcinane 
drzewka. Miejsce to, ze względu 
na wolno płynącą wodę i brzeg 
jeziora, przedstawia najbardziej 
naturalne warunki przyrodnicze, 
środowisko bobrów.

Występowanie bobrów w przy-
rodzie  należy do ich ochrony i 
jest to wynik reintrodukcji bobra 
(Castor fiber L.) bowiem gatunek 
ten wyginał całkowicie w Wiel-
kopolsce przed sześcioma wieka-
mi. Wytępiony dla cennych futer i 

Bobry w Baranowie

tzw. stroju bobrowego, czyli wy-
dzieliny gruczołów skórnych, sto-
sowanej w ówczesnej medycynie.

Przywrócenie gatunku (re intro-
dukcję) bobra, popartą faktem ich 
historycznego występowania w 
regionie Wielkopolski, zaczęto w 
1974 roku w ramach „Programu 
aktywnej ochrony bobra”. W tym 
celu założona została stacja do-
świadczalna w Stobnicy w gminie 
Oborniki, należąca do Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Prace bobrów przy jeziorze 
Kierskim w Baranowie postę-
powały jeszcze do końca marca 
ubiegłego roku, jednak nie po-
wstała żadna tama ani spiętrzenie 
wody przy strudze.

Kiedy nad jeziorem pojawili się 
wędkarze i podcięli drzewo piłą, 
bobry jakby zaprzestały prac, nie 
dało się zauważyć już żadnych 
śladów ich bytowania.

Jednak w lutym tego roku pod-
czas spaceru, w tym samym miej-
scu, gdzie w ubiegłym roku były 
podcinane i podgryzane pnie 
przez bobry, uwagę zwróciła 
świeżo ogryziona kora ściętego 
drzewa (na zdjęciu). To wyraźne 
ślady zimowego żerowania bo-
brów – nie było w pobliżu żad-
nej tzw. tratwy, czyli sterty gałęzi, 
które bobry najczęściej gromadzą 
na swoje pożywienie w okresie 
zimy. Kora jest pokarmem bo-
brów zimą, kiedy brak już obfito-
ści roślinności zielonej, głównych 
składników diety bobra w okresie 
wiosennym i letnim. 

Na świeżym śniegu przy pniu 
ogryzionym z kory pozostały śla-
dy bobrów, które dalej prowadzi-
ły do jeziora i wzdłuż brzegu, po 
zaśnieżonej tafli lodu, w kierunku 
pnia złamanego drzewa, osiadłe-
go na dnie jeziora. Pod pniem na 
białym śniegu zauważono ciem-
ny otwór – wejście do wody, pro-
wadzące do nory bobrów. Bobry 
znalazły przy pniu starego drzewa 
w jeziorze i jego otoczeniu wa-
runki do samodzielnego i pełnego 
życia w środowisku naturalnym. 
Co więcej, nie są spłoszone obec-
nością ludzi, często biwakujących 
i wędkujących w tym miejscu.

Jest to niewątpliwie ostoja przy-
rody, cenne przyrodniczo miejsce, 
rzadko bowiem można zobaczyć 
ślady żerowania bobrów. Bobry 
w Baranowie nie są raczej zainte-
resowane „budownictwem wod-
nym” – poprawą retencji wodnej. 
Zamieszkały przy pniu starego 
drzewa w jeziorze.

~ Grażyna Ławniczak
mieszkanka Baranowa 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – dla działek nr 
227 i 228

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
XLIII/531/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpie-

nia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Lusówku – dla działek nr 227 i 228.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 09.04.2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, mgr Tadeusz Czajka
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 wywiad

O wyścigach kartingowych 
rozmawiamy z Maciejem 
Antoszewskim z Siero-

sławia, tatą Jana,  zdobywcy Pu-
charu Polski i wicemistrza Polski 
Młodzików.

Sąsiadka-czytaj: Na począ-
tek pytanie, które zadaje chyba 
każdy: w jakim wieku syn zaczął 
jeździć?

Maciej Antoszewski, tata:  Jan 
w tym roku skończy 12 lat, a ści-
ga się od czwartego roku życia. 
Każdy jest zaskoczony, że tak 
wcześnie, ale to się tylko tak wy-
daje. Jeżeli ktoś chce poważnie 
myśleć o wyczynowym uprawia-
niu tego sportu, to za kółkiem 
powinien usiąść mniej więcej 
w tym wieku. Kartingi to wstęp 
do prawdziwego ścigania, tak 
zaczynali najlepsi kierowcy For-
muły I.

s-cz: Mimo młodego wieku syn 
ma na swoim koncie wiele waż-
nych osiągnięć.

M.A.: To prawda. Jan jest 
aktualnym wicemistrzem kraju 
młodzików i zdobywcą Pucharu 
Polski podczas Rok Cup Poland. 
To ostatnie wyróżnienie jest dla 
mnie niezwykle ważne, bo syn 
zdobył je w najliczniej obsadzo-
nej serii kartingowej w naszym 
kraju – Mini Rok. Wygrał także 
Karting Cup w Austrii. 

s-cz: Jak wygląda trening 
syna?

M.A.: Sezon w Polsce rozpo-
czyna się na przełomie mar-
ca i kwietnia. Trenujemy także 
zimą, z tym ,że  cieplejszych 
miejscach, tzn. na włoskich to-
rach (cykl przygotowania zawod-
nika do sezonu to 3-4 wyjazdy do 
Włoch). Podczas sezonu nie ma 
już czasu na treningi. Startujemy 
w 15-20 imprezach rocznie. Cho-
ciaż  zawody odbywają się w so-
boty i niedziele, to my jesteśmy 
na torze już od środy wieczora 
i trenujemy dobierając ustawienia 
gokarta do wyścigu. Jeżeli przy-
jąć, że podczas jednych zawodów 
licząc z treningiem syn pokonuje 
dystans około 250-300 km z peł-

ną prędkością i w maksymalnym 
skupieniu, to w sezonie daje to 
około pięciu tysięcy kilometrów 
przejechanych wózkiem! A to 
jeszcze pomnożyć przez 7 lat 
startów – wyjdzie sporo.

s-cz.: Jakie są zatem perspek-
tywy dalszego rozwoju kariery 
syna?

M.A.: W Polsce praktycznie 
nie ma możliwości promocyjne-
go ani tym bardziej finansowe-
go wspierania karier młodych 
kierowców. Dlatego cieszę się 
niezmiernie, że w tym roku Jan 
trafił pod skrzydła fundacji Wier-
czuk Race Promotion, założonej 
przez byłego kierowcę wyścigo-
wego Jarosława Wierczuka. To 
z pewnością docenienie dotych-
czasowych osiągnięć syna, ale 
także wynik pozytywnej oceny 
jego predyspozycji, ciężkiej pra-
cy  i determinacji. Dzięki mocne-
mu organizacyjnemu wsparciu ze 

strony fundacji możemy skupić 
na ściganiu w Polsce – sezon 
praktycznie już się zaczął, więc 
proszę uważnie śledzić infor-
macje sportowe, a my postara-
my się, by o Janie było głośno. 
Ponadto jestem przekonany, że 
dzięki współpracy z fundacją 
kariera syna nie zakończy się na 
gokartach. Chciałbym, by w nie-
dalekiej przyszłości dołączy on 
do grona najlepszych kierowców 
świata.

s-cz: Zapytam wprost: nie boi 
się Pan o syna?

M.A.: Nie, to bardzo rozważny 
i mądry chłopak. Sam wiele lat 
ścigałem się na gokartach w ze-
spole WTR Wiktora Turkiewicza, 
więc wiem, jak bardzo niebez-
pieczny to sport. Ale wiem, że 
mój syn jest myślącym, opano-
wanym chłopakiem, który potrafi 
racjonalnie oszacować ryzyko 
i nie szarżuje. Psychika w tym 
sporcie odgrywa kluczową rolę 
– przecież nikt nie powierzy war-
tego majątek samochodu szalone-
mu kierowcy. Oprócz woli walki 
i zaciętości potrzebna jest rów-
nież umiejętność chłodnej kalku-
lacji i opanowanie emocji. Nale-
ży pamiętać, że różnice pomiędzy 
najlepszymi zawodnikami wyno-
szą dziesiąte lub setne sekundy. 
Najmniejszy błąd w trakcie jazdy 
lub ustawieniach automatyczne 
dyskwalifikuje zawodnika. A je-
śli dojdzie zmęczenie… Dlate-
go bardzo ważna jest kondycja 
fizyczna – Jan jako sport uzupeł-
niający trenuje triathlon.  

s-cz: Czyli tylko szkoła i wy-
ścigi?

Raczej tak.  Jest to  bardzo 
absorbująca pasja, wymagająca 
całkowitego poświecenia. Wyści-
gi oczywiście są priorytetem, ale 
szkoły nigdy mu nie odpuszczę. 
Syn doskonale zdaje sobie spra-
wę z tego, że bez dobrych wyni-
ków w nauce nie ma mowy o dal-
szych jazdach na wyścigach. 

Rozmawiała Agnieszka Rzeźnik

Jedenastoletni mistrz kierownicy
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 rozmaitości

Jednym ze znaczących elementów integrowanej 
ochrony roślin jest podejmowanie odpowiednich 
decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów 

ochronnych z uwzględnieniem wyników monitorin-
gu występowania organizmów szkodliwych, wskazań 
programów wspomagania decyzji w ochronie roślin 
i profesjonalnego doradztwa. Te czynności umożli-
wiają ochronę danej uprawy przy zachowaniu:

• optymalnie wysokich plonów,
•  minimalnych kosztów zabiegów,
•  ograniczonej do minimum liczby niezbędnych za-

biegów,
•  potencjalnie mniejszym skażeniu środowiska.
Ważne jest nie tylko dobór metody zwalczania 

agrofaga, lecz także wyznaczenie optymalnego ter-
minu przeprowadzenia zabiegu. Niezbędny staje się 
prawidłowo prowadzony monitoring agrofagów. Pro-
wadzona kontrola pozwala stwierdzić stopień nasile-
nia choroba lub stadium rozwojowe szkodnika i jego 
liczebność. Jeśli zostanie przekroczony próg eko-
nomicznej szkodliwości następuje podjęcie decyzji 
o wykonaniu odpowiedniego zabiegu.

Próg ekonomicznej szkodliwości to natężenie 
występowania agrofaga, przy którym straty wyni-
kające ze zmniejszenia plonów roślin uprawnych 
równają się kosztom przeprowadzenia zabiegu 
ochronnego. Przekroczenie tego progu określa nam 
moment w którym niezbędne staje się użycie środków 

Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin cz. 1
ochrony roślin w celu zachowania 
plonu na odpowiednim poziomie.

Obecnie główny ciężar prowa-
dzenia sygnalizacji spoczywa na 
Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa (PIORiN), któ-
ra udostępnia na stronie interneto-
wej www.piorin.gov.pl informacje 
o zagrożeniach. Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy instytut Ba-
dawczy (www.ior.poznan.pl) pro-
wadzi monitoring i sygnalizację 
niektórych agrofagów. Naukowcy 
z IOR opracowali również przydat-
ny kalkulator opłacalności stosowa-
nia środków ochrony roślin. 

Instytut Genetyki Roślin PAN 
(IGR) i firma DuPont – Poland 
przy współpracy z COBORU, IOR 
oraz Uniwersytetem Rzeszow-
skim stworzyli System Prognozo-
wania Epidemii Chorób (SPEC). 
Zadaniem tego systemu jest infor-
mowanie producentów i dorad-
ców o możliwym ryzyku wystą-
pienia suchej zgnilizny kapustnych 
w uprawach rzepaku w poszczegól-
nych regionach Polski. Obserwacje 

prowadzone są w okresie wiosen-
nym (od 1 marca do 31 maja) oraz 
jesiennym (od 1 września do 30 li-
stopada). W tym celu wykorzystu-
je się pułapki wolumetryczne oraz 
bezpośrednie lustracje resztek po-
żniwnych rzepaku (strona interne-
towa www.cropnet.pl). 

Przedstawione serwisy interne-
towe nie mogą stanowić jedynej 
podstawy do wykonania zabie-
gu środkami ochrony roślin przez 
rolników. Informacje te jedynie 
sygnalizują o możliwych zagro-
żeniach danej uprawy. W celu 
określenia rzeczywistego niebez-
pieczeństwa wybranej plantacji 
niezbędne jest przeprowadzenie 
jej lustracji by stwierdzić natężenie 
występowania choroby lub szkod-
nika. Rzetelne obserwacje upraw 
są niezbędnym elementem ich 
ochrony.

~Wiesław Biały

(ciąg dalszy artykułu w przy-
szłym numerze „sąsiadki-czytaj”

Weekend majowy dla wielu osób jest jedną 
z nielicznych okazji do urlopu. Warto wy-
korzystać te parę dni wolnych od pracy 

i gdzieś wyjechać. 

Jak, gdzie i z kim 
Wiele osób pozostaje w domach na początku 

maja z powodów logistycznych - zmęczeni pra-
cą, nie mamy czasu na planowanie wyjazdu, ob-
myślanie tras oraz szukanie noclegów. Jednak 
tymi żmudnymi czynnościami mogą zająć się 
za nas biura podróży, które w swoich ofertach 
mają setki wariantów krótszych i dłuższych wy-
jazdów majowych. 

Najtańszymi wycieczkami oferowanymi przez 
organizatorów są te, w trakcie których zwie-
dza się ciekawe miejsca u naszych sąsiadów – 
w Niemczech, Czechach, Słowacji czy Litwie. 
Koszt cztero-pięciodniowych wycieczek do sto-
lic wspomnianych krajów waha się między 500 
a 800 zł w zależności od rozbudowania progra-
mu zwiedzania oraz ilości noclegów na miej-
scu. Nieco droższe są wycieczki w odleglejsze 
kierunki, do Francji i Austrii. Pięć dni w Paryżu 
to koszt ok. 900 zł, zaś parodniowe zwiedzanie 

Wiednia i jego okolic kosztuje 
ok. 700 zł. 

Wybierając się na wycieczki 
autokarowe, nie należy bać się 
długiej podróży i niedogodno-
ści z nią związanych. Orga-
nizatorzy turystyczni w cza-
sach dużej konkurencji oferują 
przejazdy komfortowymi au-
tokarami. 

Podróże małe i duże 
Jeżeli parodniowy wypo-

czynek w którejś z europej-
skich Metropolii, to dla na-
szych zszarganych nerwów 
stanowczo za mało, warto 
zastanowić się nad wybo-
rem spośród bogatej ofer-
ty wyjazdów wypoczynko-
wych do Tunezji, Turcji lub 
Egiptu. Tygodniowy pobyt 
w jednym z tunezyjskich ho-
teli z wyżywieniem typu HB 
(czyli śniadania i obiadoko-

lacje), z wylotem z Poznania 
to koszt 1.400-1.800 zł (w za-
leżności od standardu obiek-
tu oraz opcji wyżywienia). 
Nieco droższa jest Turcja. Je-
śli oprócz błogiego leżenia na 
plaży, chcielibyśmy zobaczyć 
skarby kultury starożytnej- 
warto wybrać się do Egiptu. 

Na podbój świata 
Maj to jeden z najlepszych 

miesięcy do podróżowania. 
W europejskich stolicach po-
goda sprzyja zwiedzaniu, zaś 
w typowo wypoczynkowych 
destynacjach typu Egipt, Tu-
nezja i Turcja temperatury nie 
są tak wysokie i męczące jak 
w szczycie sezonu. 

Warto wykorzystać zbliżają-
cy się układ majowych świąt 
i wziąć urlop- taka okazja rzad-
ko zdarza się w ciągu roku. 

~ Małgorzata Raszewska

Weekend majowy zaplanuj już dziś
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  zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XVII

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

zasłużyli się dla naszego kościoła.

Ulica ks. Józefa Bryzy znajduje się w centrum, od-
bija w bok od głównej ulicy Poznańskiej w kierunku 
cmentarza. Jej położenie łączy się z miejscem, z któ-
rym rodzina księdza była związana ponad 100 lat. 
Przy niej znajduje się stojący do dziś dom rodzinny 
Ernstów a w bezpośrednim jego sąsiedztwie (obec-
nie teren nowego cmentarza), na górce, stał kiedyś 
wiatrak – młyn zbożowy. Dom i młyn wybudował 
pradziadek księdza. 

Józef Bryza urodził się 10 września 1914 roku 
w Tarnowie Podgórnym jako jedyne dziecko Józefa 
i Stanisławy z domu Ernst. Ojciec był nauczycielem. 
Początkowo Bryzowie mieszkali u dziadków w Tar-
nowie (u rodziców matki), później przeprowadzi-
li się do Poznania. Tam Józef dorastał. Po maturze 
rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim na 
Wydziale Rolniczo Leśnym. W roku 1935 przerwał 
studia przyrodnicze i zgłosił się do Seminarium Du-
chownego w Wilnie. Po czwartym roku studiów teo-
logicznych, przyjechał na wakacje do Tarnowa Pod-
górnego, gdzie na powrót zamieszkali Bryzowie. Tu 
zastał go wybuch II wojny światowej. Do Wilna już 
nie wrócił. Niemcy eksmitowali rodzinę z ich wła-
snego domu do Ceradza Kościelnego. Józef został 
skierowany przez okupanta do pracy w gospodar-
stwie w Jankowicach jako robotnik rolny. Ponieważ 
znał język niemiecki wielokroć pomagał rodakom 
w problemach z niemieckimi nadzorcami. 

Po wojnie powrócił na studia teologiczne, ale już 
do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 22 grudnia 1945 r. z rąk kardy-
nała Augusta Hlonda. Mszę prymicyjną odprawił 24 
grudnia (pasterkę) w Tarnowie Podgórnym, w ko-
ściele p.w. Wszystkich Świętych. Pierwszą jego pla-
cówką był Zespół Szkół Zawodowych w Bydgosz-
czy, gdzie pracował jako prefekt. Po usunięciu religii 
ze szkół, w 1950 roku został proboszczem w Chojnie 
koło Wągrowca. W roku 1964, z powodu kłopotów 
zdrowotnych, został oddelegowany jako ksiądz rezy-
dent do Tarnowa, gdzie pełnił nieprzerwanie posługę 
kapłańską przez 35 lat. Zamieszkał w swoim domu. 
Zmarł 30 czerwca 1999 r. w wieku 84 lat. Pochowa-
ny został na cmentarzu tarnowskim w grobie swoich 
dziadków.

Z Tarnowem Podgórnym związany był całe 
życie. Tutaj miał swoje korzenie, przyjaciół, zna-
jomych. Znał wszystkich starszych, dzieci pytał od 
kogo są i już wszystko wiedział. Był przede wszyst-
kim katechetą – lubił pracę z młodzieżą, był kazno-
dzieją, spowiednikiem i żarliwym kapłanem. Przez 

lata mszę św. kończył modlitwą 
za Ojczyznę - „Pod Twoją Obro-
nę”. Był człowiekiem niezwykle 
skromnym, wręcz nieśmiałym, 
jednak w sprawach zasadniczych 
– wiary i Kościoła – bardzo zde-
cydowanym. Swoim sposobem 
bycia wprowadzał atmosferę spo-
koju i wyciszenia. W jego obec-
ności staraliśmy się być lepsi. 
Zawsze pogodny, uśmiechnięty, 

życzliwy, przejmujący się naszy-
mi zmartwieniami. Lubiany przez 
młodzież za prostą i zrozumia-
łą katechezę. Był bardzo muzy-
kalny, rozśpiewany, poprawiał 
tonacje podczas śpiewu „ludu”, 
z przyjemnością grał na pianinie. 
Wpisał się w krajobraz Tarnowa 
jako ksiądz rowerzysta z podwi-
niętą sutanną. 

Jego, na pozór zwykłe życie, 
kryło w sobie bogactwo wiary 
i ufności Bogu. Dzień po dniu, ty-
dzień po tygodniu, rok po roku, 
spokojnie, cicho, wytrwale, sło-
wem, wiarą i przykładem własne-
go życia kruszył ludzkie słabości 
i wprowadzał Boga w serca wielu. 

Był tutaj jak przysłowiowa kro-
pla wody, która drąży kamień nie 
siłą, lecz częstym spadaniem. 
Z radością obchodziliśmy Jego 
40 lecie kapłaństwa ofiarując na 
pamiątkę fotel z podnóżkiem - 
by więcej wypoczywał. Podob-
nie z wdzięcznością, parafianie 
fetowali Jego 50-lecie święceń. 
Widzieliśmy Go stale sprawnym 
cyklistą, dlatego otrzymał Jubilat 

- nowy rower! Z okazji złotego ju-
bileuszu w kościele p.w. Wszyst-
kich Świętych, w miejscu mszy 
prymicyjnej, wymurowaliśmy pa-
miątkową tablicę „Te Deum Lau-
damus za 50 lat kapłaństwa ks. Jó-
zefa Bryzy”.

W uznaniu zasług Rada Gmi-
ny uchwałą z dnia 26.05.2001 r., 
nadała pośmiertnie odznaczenie 
księdzu Józefowi Bryzie - „Zasłu-
żony dla gminy Tarnowo Podgór-
ne”, zaś w roku 2000 „Jego” ro-
dzinną ulicę nazwano imieniem 
Księdza Józefa Bryzy.

Opracował
Kazimierz Szulc
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VI WIOSENNY KONCERT GALOWY
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego
„MODRAKI”
Sobota, 23.03 godz. 16, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.
Wstęp wolny.

SPEKTAKL KOMEDIOWY „MOJEGO TEATRU”
pt: „ZASTĘPSTWO”
(W roli głównej: Tadeusz Falana)
Niedziela, 24.03 godz. 17 Dom Kultury w Przeźmierowie.
Bilety: 10 zł.

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

Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” - eliminacje gminne
Piątek, 5.04 godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” z udziałem Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
Sobota, 6.04 Ejszyszki; Niedziela, 7.04 Wilno (Litwa)

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
Piątek, 12.04 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie

Wystawa rzeźb i akwareli Stanisława Schauera
Od wtorku, 19.03, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne 

Teatralne premiery: „Rewizor” grupy „Zamiast”, „Życie nam się rozerwało” grupy „Przy okazji”
Piątek, 22.03 godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 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

KONCERT GWIAZDY:

IRENA SANTOR
Niedziela, 14.04 godz. 18, Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 35 zł

W lutym obchodzony jest i to na całym świecie 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku dzień, 
ma zwrócić uwagę na różnorodność języków, na 
ich ochronę jako ochronę dziedzictwa kulturowe-
go, szczególnie w czasach globalizacji. Jak szacują 

językoznawcy, w historii ludzko-
ści istniało około 13 tys. języków. 
Obecnie ogólna liczba języków, 
którymi mówi się dzisiaj na świe-
cie, szacowana jest na około 6,5 
tys. Od 1950 roku zniknęło, jak 
wykazują badania, około 250 ję-
zyków.

Język polski jest jednym z 25 
największych języków na świecie. 
Najpopularniejszym językiem jest 
oczywiście język chiński używa-
ny przez 1 170 mln ludzi, na dru-
gim miejscu jest język angielski 
– używa go 1 135 mln. Badania, 
opracowania, analizy to dzisiaj 
codzienność. Więc również języ-
ki ojczyste podlegają obserwa-
cji i badaniu przez specjalistów. 
A wykazują one niepokojące ten-
dencje. Polacy coraz mniej uwa-
gi przywiązują do poprawności 
języka ojczystego (ponad 63 % 
Polaków nie dba i nie zwraca na 
to uwagi). Widać to szczególnie 
w wysyłanych e-mailach, SMS-
-ach i na czatach. Nagminnie nie 
są stosowane znaki diakrytycz-

ne, które są tak charakterystyczne 
dla języka polskiego. To wszyst-
ko zwróciło uwagę Rady Języka 
Polskiego i dlatego ruszyła kam-
pania, mająca na celu zwrócenie 
uwagi na poprawność stosowania 
języka polskiego, na nadużywanie 
amerykanizmów, zapożyczeń z j. 
angielskiego, szczególnie wśród 
młodych osób. A przecież kultura 
języka to jeden z przejawów kul-
tury społecznej. 

Ciekawostki o języku i nie tyl-
ko znajdą czytelnicy na półkach 
w naszych placówkach. (zdj.1).
Zapraszamy do naszych Filii – 
duży wybór literatury na wszyst-
kie tematy : Filia w Baranowie ul. 
Wypoczynkowa 93, Filia w Luso-
wie ul. Ogrodowa 5 i Filia w Prze-
źmierowie ul Ogrodowa.13.

Z kroniki Biblioteki w Tarno-
wie Podgórnym: lutowe spotka-
nia z książką dla najmłodszych. 
Bo nic tak nie wpływa na jakość 
języka ojczystego jak wczesny 
kontakt z książką od najmłod-
szych lat. (zdj.2). ~ I.B.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – 
zachodnia strona ulicy Szamotulskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bara-
noiwe – zachodnia strona ulicy Szamotulskiej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 02.04.2013 r. do 24.04.2013 
r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 08.04.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
09.05.2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

                                                            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
                                                               mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Luso-
wie w rejonie ulic: Polnej i Zielnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie 
ulic: Polnej i Zielnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od dnia 26.03.2013 r. do dnia 15.04.2013 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 
się 08.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.14:00. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie, w związku z postę-
powaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postę-
powania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29.04.2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

                                                            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
                                                               mgr Tadeusz Czajka
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VI WIOSENNY KONCERT GALOWY
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego
„MODRAKI”
Sobota, 23.03 godz. 16, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.
Wstęp wolny.

SPEKTAKL KOMEDIOWY „MOJEGO TEATRU”
pt: „ZASTĘPSTWO”
(W roli głównej: Tadeusz Falana)
Niedziela, 24.03 godz. 17 Dom Kultury w Przeźmierowie.
Bilety: 10 zł.

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

Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” - eliminacje gminne
Piątek, 5.04 godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” z udziałem Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
Sobota, 6.04 Ejszyszki; Niedziela, 7.04 Wilno (Litwa)

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
Piątek, 12.04 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie

Wystawa rzeźb i akwareli Stanisława Schauera
Od wtorku, 19.03, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne 

Teatralne premiery: „Rewizor” grupy „Zamiast”, „Życie nam się rozerwało” grupy „Przy okazji”
Piątek, 22.03 godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 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

KONCERT GWIAZDY:

IRENA SANTOR
Niedziela, 14.04 godz. 18, Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 35 zł
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Za oknem jeszcze śnieg, a w 
Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym słychać gorące 

rytmy jazzu, które roztopić mogą 
niejedno serce.

W ostatnią sobotę lutego usły-
szeliśmy legendarną grupę Old Ti-
mers, a wcześniej - znakomite Trio 
Oskara Stabno. Pierwsza część 
występu wprowadziła publiczność 
w sferę jazzu nowoczesnego. Gru-
pa prezentuje przede wszystkim 
dorobek Oscara Petersona i uwraż-
liwia słuchaczy, na ten specyficz-
ny, bazujący na improwizacji, ro-
dzaj muzyki. Na scenie, obok 
lidera grupy określanego mianem 
„ADHD fortepianu”, mogliśmy 
podziwiać umiejętności basisty 
Zenona Strzałkowskiego oraz per-
kusisty Wiesława Lustyka. Oskar 
Stabno, mimo młodego wieku, ma 
już w swoim dorobku współpra-
cę z takimi gwiazdami pianistyki 

Jazz na trzy i sześć instrumentów

jak: Leszek Możdżer, Maciej Mar-
kiewicz, Stanisław Deja, Romuald 
Koperski.

6-osobowy zespół, którego lide-
rem jest puzonista Zbigniew Ko-
nopczyński obchodzi w tym roku 
48. rocznicę rozpoczęcia działal-
ności. W składzie grupy są: Zby-
szek Jaremko (saksofon sopra-
nowy), Jerzy Galiński (klarnet), 
Paweł Tartanus (wokal, banjo), 
Janusz Kozłowski (kontrabas) 

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” 
zaprasza na swój (szósty z kolei) wiosenny 
koncert galowy. Tym razem, oprócz repertu-

aru ludowego, czekają nas niespodzianki rodem z… 
pirackiej łajby.

W pierwszej części grupa prowadzona przez 
Agnieszkę Dolatę zaprezentuje swój tradycyjny re-
pertuar. Zobaczymy poloneza i mazura, tańce wiel-
kopolskie, ze sceny popłynie też śpiew i muzyka 
dziecięcej kapeli. Z okazji pierwszego dnia wiosny 
„Modraki” przewrotnie zaprezentują także… jesien-
ny obrazek.

Piracka gala „Modraków”
W drugiej części coś, czego 

jeszcze nie było! W klimat in-
spirowany opowieściami o kor-
sarzach wprowadzi nas chore-
ografia stworzona do utworów 
Hansa Zimmera, kompozytora 
muzyki do filmu „Piraci z Kara-
ibów”, a także Edvarda Griega, 
Paddy Moloneya, Ennio Mori-
cone, a nawet… Jenifer Lopez. 
W tej części wystąpi zarówno 
kapela, jak i wszyscy przedsta-

wiciele młodszych i starszych  
„Modraków”. Aby te chwile sta-
ły się jeszcze bardziej magiczne, 
warto zabrać ze sobą pirackie 
gadżety i przystroić się w cieka-
we stroje na drugą część wystę-
pu.

VI Koncert Galowy „Modra-
ków” odbędzie się w sobotę, 23 
marca, o godz. 16. Wstęp wolny, 
serdecznie zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Nasza orkiestra jest coraz 
mniej młodzieżowa, a co-
raz bardziej koncertowa” 

– powiedział na początku wystę-
pu Paweł Joks, kapelmistrz Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Faktycznie, 
po Koncercie Noworocznym, 
„Brunetki, blondynki” to drugi 
w krótkim czasie koncert przygo-
towany przez zespół.

Tym razem orkiestrze towa-
rzyszył Jaromir Trafankowski , 

oraz Bogdan Kulik (perkusja). 
W sobotni wieczór „Old Timers” 
przypomnieli nam  utwory Lo-
uisa Armstronga, Charlie Chapli-
na oraz innych klasyków muzyki 
nie tylko jazzowej. Oczywiście, 
w swojej interpretacji.  Zespół od 
wielu lat jest w czołówce  rankin-
gów miesięcznika „Jazz Forum”. 
To jedna z najlepszych w Europie 
grup grających jazz tradycyjny. 
Muzycy nagrali kilkanaście płyt, 
wystąpili na setkach koncertów, 
wspólnie zagrali z takimi sławami 
jak: Sandy Brown, Beryl Bryden 
czy Buck Claytona. Stworzyli mu-
zykę do znanych polskich filmów. 

23 lutego oglądaliśmy ich na 
żywo w tarnowskim Domu Kultu-
ry. Koncert z cyklu „Tarnowo Jaz-
zowo” był strzałem w dziesiątkę, 
a publiczność już dopytuje o ko-
lejną odsłonę jazzu...

~ Dominika Nurkiewicz-Kmiecik

Dla brunetek i blondynek
solista Teatru Wielkiego w Po-
znaniu. A repertuar przygotowa-
ny był z myślą o damskiej części 
publiczności. Data koncertu – 8 
marca – nie była bowiem przy-
padkowa. 

Panie usłyszeć mogły m. in.  
„Gdybym był bogaty” z musi-
calu „Skrzypek na dachu”, czy 
„New York, New York”, który 
stał się światowym przebojem 
dzięki wykonaniu Franka Sinatry. 
Nie zabrakło polskich akcentów - 

„Czarnego Alibaby” z repertuaru 
Andrzeja Zauchy i zagranego na 
bis „Ach, te baby”. Niespodzian-
kami były bez wątpienia instru-
mentalna składanka hitów Micha-
ela Jacksona oraz przeboje Olivii 
Newton-John i Johna Travolty 
z musicalu „Grease”.

Koncert, na który odebranych 
zostało  400 zaproszeń, zakoń-
czyły owacje na stojąco i obietni-
ca Pawła Joksa, że w przyszłym 
roku orkiestra zagra dla pań po 
raz kolejny.

~Jarek Krawczyk
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„Powrócisz tu”, „Już 
nie ma dzikich plaż”, 
„Tych lat nie odda 

nikt”. Któż nie zna niezapomnia-
nych przebojów wykonywanych 
przez Irenę Santor? Dla jej fanów 
mamy świetną informację: artyst-
ka w kwietniu zaśpiewa w Tarno-
wie Podgórnym!

Swoją karierę rozpoczyna-
ła w roku 1951 w Zespole Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. Po ośmiu la-
tach rozpoczęła samodzielną dzia-
łalność estradową. Twórcami jej 
pierwszych sukcesów byli Stefan 
Rachoń i Władysław Szpilman. 
W 1961 roku na festiwalu w Sopo-
cie zdobyła nagrody dla piosenek 

Działająca w GOK „SE-
ZAM” grupa teatralna 
„Zamiast”, kilka dni po 

udziale w festiwalu „Arlekinada”, 
wystąpi w Tarnowie Podgórnym z 
premierowym spektaklem „Rewi-
zor”. Sztuka, oparta na dziele Mi-
kołaja Gogola, przedstawia świat 
pewnego miasteczka, w którym 
pojawia się mężczyzna, mylnie 
przez mieszkańców traktowany 
jako kontroler z Petersburga.

Tytułowy bohater natychmiast 
doświadcza szczególnych przy-
wilejów ze strony lokalnej spo-
łeczności. Częściowo ze strachu, 
a częściowo w nadziei na przyszłe 
korzyści mieszkańcy traktują go 
niemal jak cara. Sam „rewizor” 
bardzo dobrze czuje się w swojej 

Po wielkim frekwencyjnym 
sukcesie babskiego kabare-
tu „Old Spice Girls” zapra-

szamy na kolejną komedię. Tym 
razem będzie to monodram „Mo-
jego Teatru” z Poznania.

 „Zastępstwo” to historia opar-
ta na klasycznej intrydze. Ona 
i on bardzo się kochają i pragną 

Zaśpiewa w Tarnowie Irena Santor!
„Embarras” i „Walczyk na cztery 
ręce” oraz nagrodę za interpreta-
cję tych piosenek. Pięć lat później 
zdobyła główną nagrodę festiwalu 
w Opolu i III nagrodę w Sopocie 
z piosenką „Powrócisz tu”.

Kolejne lata to pasma nieprze-
rwanych sukcesów. Nagrywała 
płyty, grała koncerty, występowa-
ła w radio i telewizji, próbowała 
sił w kabarecie, teatrze i filmie. 
Od 1991 częściej niż estradzie 
oddawała działalności społecznej 
i charytatywnej. W roku 2009 od-
był się wielki urodzinowo – jubi-
leuszowy koncert w warszawskiej 
Sali Kongresowej, wieńczący jej 
50 lat pracy scenicznej. 

Koncert, który odbędzie się 14 
kwietnia o godz. 18 w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym będzie 
wyjątkowy nie tylko ze wzglę-
du na olbrzymi dorobek artyst-
ki, która jest niewątpliwie jedną 
z największych polskiej piosenki. 
Również dlatego, że Irena Santor 
koncertuje niezwykle rzadko.

Bilety w cenie 35 zł do naby-
cia w Domach Kultury w Prze-
źmierowie (w godz. 9-15) i Tar-
nowie Podgórnym (15-20), 
a także w siedzibie GOK „SE-
ZAM” w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 8-15). Zapraszam.

~ Jarek Krawczyk

„Zamiast” i „Przy okazji” premierowo

roli i nie ma zamiaru powiedzieć, 
że to pomyłka. 

Mając na uwadze  liczne sukce-
sy teatru (m.in. laureat „Arlekina-
dy” w 2010 roku w Inowrocławiu, 
laury na Poznańskim Festiwalu 
Teatrów „Marcinek” i „Wiośnie 
Teatralnej Młodych”),  możemy 

oczekiwać wspaniałej gry młodych  
aktorów. 

22 marca o godzinie 17 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym, oprócz „Rewizora”, 
zobaczymy występ grupy „Przy 
okazji” w sztukę „Życie nam się 
rozerwało”.  Grupa ta działa przy 
LO w Tarnowie Podgórnym i po-
dobnie jak „Zamiast” prowadzona 
jest przez Grażynę Smolibocką. 

Wstęp na obie premiery za 
okazaniem bezpłatnego za-
proszenia, które można otrzy-
mać w Domach Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (w godz. 
15-20) i Przeźmierowie (9-15) 
oraz w siedzibie GOK „SE-
ZAM”(8-15).

~ Marta Resińska

Intryga na scenie pobrać. W planach mają długie 
i szczęśliwie życie, ale ich ma-
rzeniom zdecydowanie przeciw-
ny jest ojciec kobiety. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy dochodzi do morderstwa… 

Postaci wyjęte są jakby z brazy-
lijskiego serialu, a to co dzieje się 
na scenie jest pretekstem do reflek-
sji nad fenomenem teatru i granicą 
pomiędzy prawdą „rzeczywistą”, 
a „sceniczną”. W roli głównej zo-
baczymy Tadeusza Falanę. 

Na sztukę zapraszamy 24 
marca o godzinie 17 do Domu 
Kultury w Przeźmierowie. 

Bilety do  w cenie 10 zł do 
nabycia  od 4 marca w do-
mach kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15-20) 
i Przeźmierowie (9-15) oraz 
w siedzibie GOK „SEZAM” 
(8-15).

~ Marta Resińska
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Już w roku 2000, tj. na 6  lat 
przed podjęciem oficjalnej 
współpracy partnerskiej po-

między Gminą Tarnowo Pod-
górne a Rejonem Solecznickim 
na Litwie, zawarta została umo-
wa o współpracy  kulturalnej, 
podpisana przez szefów ośrod-
ków kultury  Solecznik i Tarno-
wa Podgórnego, Zofię Griaznową 
i Szymona Melosika. Wcześniej 
jeszcze, w kwietniu 2008 roku 
doszło do pierwszego kontaktu 
naszych społeczności, za sprawą 
grupy dyrektorów przedszkoli, 
którzy pod wodzą Krystyny Sem-
by odwiedzili Rejon Solecznicki. 
W kwietniu roku bieżącego minie 
więc „okrągłe” 15 lat partnerstwa, 
wypełnionego autentyczną, a nie 
tylko deklarowaną treścią. 

I właśnie w kwietniu, w okta-
wie Wielkiej Nocy, mieć będzie 
miejsce bezprecedensowe wy-
darzenie kulturalne, angażujące 
około 200 wykonawców z Pol-
ski i Litwy. W sobotę 6 kwiet-
nia w Ejszyszkach, a następnie  
w niedzielę 7 kwietnia w Wilnie 
wykonane zostanie słynne pop-
-oratorium „Miłosierdzie Boże”, 
skomponowane przez Zbignie-
wa Małkowicza do słów św. Sio-
stry Faustyny . Idea tego koncer-
tu, zrodzona w naszym  Ośrodku 
Kultury, spotkała się z żywym od-
zewem po stronie przyjaciół z So-
lecznik. To ponad godzinne dzieło 
wokalno – instrumentalne współ-
wykonywać  będą: Zespól Muzy-
ki Sakralnej „Lumen” z Poznania 
(z gościnnym udziałem  Marka 

Ta wystawa połączy gusta 
miłośników rzeźby i ma-
larstwa. Od wtorku, 19.03 

w Galerii w Rotundzie pokazywa-
ne będą prace Stanisława Schau-
era.

Pochodzący ze Złotowa arty-
sta rzemiosła uczył się od mistrza 
Alfonsa Senski. W dorobku ma 

Coś więcej niż koncert
Bałaty i Dariusza Tokarzewskie-
go) , Wileńska Orkiestra Kame-
ralna, Muzycy Orkiestry Dętej 
Szkoły Sztuk Pięknych im. St. 
Moniuszki z Solecznik oraz chó-
ry: Koło Śpiewu im. F. Nowo-
wiejskiego z Tarnowa Podgórne-
go, Chór Samorządowej Szkoły 
Muzycznej z Tarnowa Podgórne-
go, Chór Męski „Echo” z Tcze-
wa, Chór „Il canto” z Solecznik, 
Chór Szkoły Muzycznej z Ejszy-
szek, oraz Schola parafii pw. Du-
cha św. w Wilnie. Mnie przypadł 
zaszczyt poprowadzenia całości 
w roli dyrygenta. Jest rzeczą wiel-
ce wymowną, że wileński koncert 
przypada w ustanowioną przez 
Jana Pawła II  Niedzielę  Miło-
sierdzia Bożego  i że zostanie wy-
konany w kościele Ducha Święte-
go w Wilnie. Tym samym, gdzie 
do niedawna jeszcze znajdował 
się otoczony czcią pierwszy ob-
raz Jezusa Miłosiernego, namalo-
wany wg wskazówek św. Fausty-
ny. Dzień wcześnie dzieło usłyszą  
mieszkańcy Rejonu Solecznickie-
go, gdyż zabrzmi ono w kościele 
w Ejszyszkach. Tak dużym, mię-
dzynarodowym przedsięwzię-
ciem zainteresowali się patroni 
medialni - stacje telewizyjne, ra-
diowe i szereg gazet z obydwu 
państw.

Dla naszego Koła Śpiewu włą-
czenie się w ten projekt to praw-
dziwe wyzwanie. Muzyka skom-
ponowana przez Zbigniewa 
Małkowicza to mieszanka róż-
nych stylów muzycznych, z ele-
mentami muzyki synkopowanej, 

dość odległa od tego, co dotąd 
zespól wykonywał. Do tego do-
chodzą pokaźne rozmiary dzie-
ła: 16 muzycznych fragmentów 
trwających w sumie ponad go-
dzinę! Po początkowym okre-
sie zwątpienia w możliwość 
wykonania tak wielkiego utwo-
ru,  nadszedł czas intensywnej 
pracy na próbach i specjalnie  
zorganizowanych warsztatach. 
Dziś nie ma już wątpliwości – 
nasz chór da radę! W tym miejscu 
szczególne podziękowanie dla 
dyrygenta Szczepana Tomczaka 
za wykonaną pracę.

 Nasze Koło Śpiewu  oraz pozo-
stałe polskie zespoły przygotowu-
jące ten koncert podziwiać można 
będzie 5 maja na inauguracji ko-
lejnego sezonu „Lusowskich Po-
ranków Muzycznych”. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt 
włączenia się w wykonanie „Ora-
torium” młodziutkiego przecież 
chóru Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej z Tarnowa Podgórnego. 
Występy zagraniczne w drugim 
roku istnienia szkoły i w nieła-
twym przecież repertuarze – to 
brzmi imponująco!

 Byłoby bardzo miło, gdyby 
jak najliczniejsze grono naszych 
mieszkańców mogło być świad-
kiem tego promującego Gminę 
Tarnowo Podgórne wydarzenia, 
które swym patronatem objęli 
Wójt Tadeusz Czajka i Mer Zdzi-
sław Palewicz. Ale jeżeli nie uda 
się przyjechać do Wilna – ser-
decznie zapraszamy do Lusowa!

~ Szymon Melosik

Ciekawa wystawa w Rotundzie
monumentalne rzeźby, jak choć-
by słynną „Marylę” w złotow-
skim Parku Miejskim, czy rzeźby 
w tamtejszym parku „Zwierzy-
niec”. 

Na wystawie w Tarnowie Pod-
górnym zobaczymy jednak formy 
o mniejszych gabarytach. Uzupeł-
nią ją także akwarele S. Schauera. 

Jest on bowiem artystą wszech-
stronnym – prócz rzeźby i ma-
larstwa zajmuje się nawet… pi-
saniem satyrycznych wierszy. Na 
wystawę zapraszamy od 19 mar-
ca, wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk
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1 marca 2013 r. rozpoczęła działalność kolejna 
placówka oferująca opiekę nad najmłodszymi 
mieszkańcami.

Do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
działających na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne, została wpisana trzecia placówka do 
opieki nad dziećmi do lat 3 – Klub Malucha. 
 W Tarnowie Podgórnym przy ul. Ogrodowej 13 b 
powstał Klub Dziecięcy „Stokrotka”. W pięknie od-
nowionych wnętrzach, na kolorowych mebelkach 
czekają zabawki z atestami, książeczki. Jest też 
osobne pomieszczenie przeznaczone do odpoczyn-
ku. W Stokrotce może przebywać dzieci. 

Od 2012 roku działa, również w Tarnowie przy ul. 
Sasankowej,  żłobek „Zaczarowany ołówek” Może 

Promowanie zdrowego stylu życia stanowi waż-
ny aspekt naszej codziennej pracyw Przed-
szkolu. W tym roku szkolnym koncentruje-

my uwagę na aktywności fizycznej będącej źródłem 
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz na prowadze-
niu działań proekologicznych na rzecz zrównoważo-
nego ekorozwoju. Zabawy edukacyjne o charakterze 
ekologicznym  stwarzają okazję do refleksji, prze-
żywania niezapomnianych wrażeń,  pozwalają zbli-
żyć się bezpośrednio do natury, obserwować, badać 
i eksperymentować, co – niestety – jest coraz trud-
niej osiągalne w dzisiejszych czasach.

Systematycznie poszerzamy nasze pole działania, 
poszukując okazji do zaszczepienia w dzieciach mi-
łości do natury. Pomaga nam w tym zaangażowanie 
rodziców w życie naszej placówki, które zaowoco-
wało wieloma spotkaniami i warsztatami. Reali-
zujemy tematy kompleksowe o tematyce zdrowot-
nej i ekologicznej. Wiosną proponujemy Rodzicom 
i Dzieciom wspólne popołudniowe warsztaty: „Elek-
trośmieci – dbamy o środowisko, więc segregujemy 
odpady”, „Małe kulinaria – sami przygotowujemy 
zdrowe potrawy”, „Gimnastyczne figle muzyczne 
– promujemy aktywność fizyczną w rodzinie”. Cie-
kawym urozmaiceniem są organizowane tory prze-
szkód i zawody, jak również wycieczki przyrodnicze 
połączone ze spacerem, np. wycieczka do Stobnicy 
- Stacji Doświadczalnej Katedry Zoologii Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, wycieczka do Rol-
niczego Gospodarstwa Doświadczalnego – Brody, 
będącego w administrowaniu Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Pamiętamy o codziennych za-
bawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych,  
zabawach muzyczno – ruchowych i spacerach.

Rozbudzamy zainteresowanie dzieci zdrowiem 
i ekologią także poprzez udział w ogólnopolskich 
czy wojewódzkich akcjach i programach. W tym 

Miejsca czekają na najmłodszych 

on przyjąć 15 dzieci. I tam czeka 
na najmłodszych wiele atrakcji 
w cichym i spokojnym miejscu.

Żłobek „Tęcza”. znajdujący się 
w Przeźmierowie przy ul. Ogro-
dowej  funkcjonuje już drugi rok. 
Może w nim przebywać 30 ma-
luszków. Żłobek z powodzeniem 
wystartował w projekcie unij-
nym dzięki czemu wzbogacił się 
o nowe meble, zabawki, a wiosną 
powstanie tu nowy plac zabaw.

Wszystkie te  placówki otrzy-
mują  dofinansowanie z budżetu  
Gminy. W przypadku żłobków 
to 350 zł miesięcznie na dziecko, 
a w klubiku – 200 zł.

~ Ewa Noszczyńska – Szkurat
I Zastępca Wójta

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

Centrum aktywności ekologicznej i prozdrowotnej najmłodszych

roku szkolnym kontynuujemy na-
sze działania mające na celu przy-
stąpienie do Wielkopolskiej Sie-
ci Szkół Promujących  Zdrowie, 
uczestniczymy w kolejnej edy-
cji programu „Szkoły dla ekoro-
zwoju”, „Czyste powietrze wo-
kół nas” oraz „Mamo, Tato wolę 
wodę”,  umożliwiając Dzieciom 
w ten sposób poznawanie do-
broczynnych właściwości wody 
i czystego powietrza. Tradycją 
przedszkola jest akcja mająca na 
celu zachęcanie Dzieci do świa-
domego wybierania zdrowej żyw-
ności po hasłem „Moje śniadanie 
kolorowe - wybieram to co zdro-
we”, w każdy wtorek Dzieci ma-
jąc do wyboru zdrowe produkty 

spożywcze, warzywa i owoce, sa-
modzielnie przygotowują posiłki.

 Mając na celu uwrażliwienie 
dzieci na piękno przyrody i potrze-
bę dbania o Matkę Ziemię wzięli-
śmy udział w Ogólnopolskiej ak-
cji „Sprzątanie świata”, z okazji 
„Święta Drzewa” zasadziliśmy 
wraz z panem leśniczym z Nad-
leśnictwa Pniewy kilka drzew 
w ogrodzie przedszkolnym. 

Mając na uwadze promowanie 
zdrowego, proekologicznego sty-
lu życia, mamy w planie zorgani-
zowanie Turnieju „Na sportowo, 
na wesoło”, Dni Zdrowia, Dnia  
Ziemi oraz wiele innych cieka-
wych propozycji.

Agnieszka Kaczmarek
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11 lutego uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym wraz z wychowawcami 

pojechali do Poznania na spektakl teatralny pt. „An-
dersen w trzech odsłonach”. Wspaniała gra aktorów 
Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes, piękna sce-
nografia, muzyka i humor przeniosły dzieci w świat 
baśni, w którym bohaterami byli nie tylko ludzie, ale 
cały świat przyrody. Obejrzeliśmy „Księżniczkę na 
ziarnku grochu”, „Krzesiwo” i „Calineczkę”. Baśnie 
Andersena są niepowtarzalną skarbnicą mądrości 
i mają wartość ponadczasową, ciągle aktualną. Za-
wierają głęboki sens humanistyczny i uczą wrażli-
wości. Mamy nadzieję, że obejrzany spektakl będzie 
zachętą dla dzieci do przeczytania oryginalnych wer-
sji „Baśni” Hansa Christiana Andersena. ~na

Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i 
bezinteresownego wkładu w życie innych, do-
świadczają największej radości życia – praw-

dziwego poczucia spełnienia. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
udowodnili, że dawanie może być równie przyjem-
ne, co otrzymywanie. Chcąc pomóc swoim rówie-

SP Tarnowo Podgórne

Andersen w trzech odsłonach

SP Lusowo

Z profilaktyką „za pan brat”

SP Tarnowo Podgórne

Zawsze warto pomagać
śnikom zaangażowali się w akcję 
charytatywną organizowaną przez 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu – WIELKOPOLSKA 
DZIECIOM AFGAŃSKIM. Przy 
wsparciu pań Karoliny Błaszczyk, 
Pauliny Dworczyk i Bożeny Matu-

szewskiej zbierali zabawki, które 
zostaną przekazane poszkodowa-
nym w czasie działań wojennych. 
Natomiast w ramach akcji „Czy-
ste Serce” wsparli podopiecznych 
Domu Dziecka w Szamotułach. 
 ~ Justyna Piwecka

O tym jak cenne są dzia-
łania profilaktyczne wie 
już chyba każdy. Dlatego 

w szkole w Lusowie profilaktyki 
nigdy za wiele. Uczniowie sys-
tematycznie biorą udział w zaję-
ciach warsztatowych, które mają 
wyposażyć ich w cenną wiedzę, 
umiejętności, a co najważniejsze 
nauczyć ich dokonywać właści-
wych wyborów w  życiu. 

W lutym trzecioklasiści mie-
li okazję uczestniczyć w warsz-
tatach. Wykazali się zaskakującą 
znajomością zagadnień, ale nie 
zabrakło także wielu pytań i do-
ciekań. Uczniowie klas czwartych 
wzięli udział w zajęciach „Agre-
sja – jako oznaka słabości, a nie 
siły”. Chętnie dzieląc się wiedzą 
i swoimi doświadczeniami  wypra-
cowywali sposoby radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami agresyw-
nych zachowań ze strony innych. 

Ponadto wszyscy uczniowie 
oraz dzieci z oddziałów przed-
szkolnych zobaczyli spektakl pro-
filaktyczny pt. „Magiczny kape-
lusz”. Poruszał on poważne tematy 
dotyczące uzależnień, odmienno-

ści,  akceptacji i tolerancji.  Nie za-
brakło również okazji do głośnego 
śmiechu i dobrej zabawy

Mamy nadzieję, że nasi ucznio-
wie na długo zapamiętają te cenne 
lekcje, a swoje przemyślenia po-
zytywne wykorzystają. 

~ K. Bera, D. Bukowska 
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SP Lusówko

Ferie - czas radości

SP Przeźmierowo

Tajemnica biblioteki… impreza czytelnicza 

22 lutego uczniowie klas 
trzecich zostali zapro-
szeni na imprezę czy-

telniczą „Biblioteczne Biuro De-
tektywistyczne”.

W pięknie udekorowanej sali 
dzieci wysłuchały opowiada-
nia Martina Widmarka z książki 
pt. „ Pamiętnik detektywa”. Do-
wiedziały się, jak para głównych 
bohaterów – Lasse i Maja, któ-
rzy w małym miasteczku Valleby 
(w Szwecji) prowadzą biuro de-
tektywistyczne – przeprowadziła 
swoje pierwsze śledztwo i rozwi-
kłała tajemnicę zniknięcia bułe-
czek cynamonowych.

Potem uczestnicy spotkania 
sami bawili się w małych detek-
tywów. Zbierali rysopisy, odciski 
palców, gromadzili ciekawe infor-
macje na temat swoich kolegów 
i koleżanek. Następnie trzeciokla-
siści poznali niezwykłą tajemnicę 
biblioteki w Valley, z której giną 
cenne książki. Jak to jest możli-
we, skoro każda z nich ma zabez-
pieczenie przed kradzieżą? Dla-
czego nie włącza się alarm, kiedy 
złodziej przemyca skradzione rze-
czy na zewnątrz? I znów do akcji 
wkracza para sympatycznych de-

tektywów – Lasse i Maja. I znów 
nie zawodzą nas. Stają na wysoko-
ści zadania i przywracają spokój 
w mieście. Winni zostaną ukarani. 

Ku radości naszych gości nie za-
brakło też ćwiczeń pochodzących 
z książki „555 zagadek dla dzie-
ci” Jurgena Brucka i Harolda Ha-
vosa. Wykonując je dzieci musiały 
wykazać się refleksem i ogromną 
koncentracją. Na zakończenie spo-
tkania uczniowie z wielką ochotą 
i zaangażowaniem poszukiwali na 
korytarzach szkolnych misternie 
ukrytych książek.

Poprzez zabawę starałyśmy się 
zachęcić naszych milusińskich 

do sięgania po kolejne opowieści 
o przygodach szwedzkich detek-
tywów. Opowiadania są dostępne 
w naszym księgozbiorze. Książki 
świetnie nadają się dla dzieci, któ-
re właśnie zaczynają samodzielnie 
czytać – duża czcionka, duża licz-
ba charakterystycznych czarno-bia-
łych ilustracji, trzymająca w napię-
ciu akcja, a wszystko w formacie 
prawdziwej powieści. Co wcale 
nie znaczy, że po książki o Lassem 
i Mai nie mogą sięgać również bar-
dziej wprawni czytelnicy!

~ Maria Kaczmarek,  
Grażyna Gibasiewicz

Bardzo żałujemy, że tak szybko skończyły się 
ferie zimowe. Wcale nie martwimy się jed-
nak, że nie byliśmy gdzieś na super zimo-

wym wyjeździe, bo tu u nas, w naszej szkole w Lu-
sówku miło i radośnie spędziliśmy czas wolny od 
zajęć szkolnych. Mieliśmy zorganizowanych wiele 
atrakcji i ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na każdy 
kolejny dzień.

Pan Marcin Obałek – podróżnik, zabrał nas w wir-
tualną podróż po krajach Ameryki Południowej. Do-
wiedzieliśmy się jak żyją mieszkańcy Boliwii, Peru. 
Podziwialiśmy zdjęcia przepięknych krajobrazów 
tego zakątka świata. Zajęcia plastyczne też były bar-
dzo ciekawe - wykonaliśmy makietę miasta, która 
podobała sie całej społeczności szkolnej. Oczywi-
ście nie zbrakło też zajęć sportowych na sali gim-
nastycznej oraz na basenie w Lusowie. Finałowym 
punktem naszych spotkań był bal karnawałowy. 

Dziękujemy pani Dyrektor, pani 
Lenie, pani Zosi i panu Jarkowi 
za to, że wcale nie nudziliśmy się 

i długo będziemy pamiętać ten fe-
ryjny czas.

Uczestnicy zimowych ferii 
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Zwyczajem licealnym już stały się odwiedzi-
ny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Szamotułach. W tym roku zdołaliśmy zorga-

nizować trzy takie wyjazdy, podczas których prowa-
dziliśmy przede wszystkim warsztaty fotograficzne. 
Podczas listopadowych zajęć dzieci fotografowały 
krajobraz jesienny, rośliny i różne przedmioty przy-
wiezione przez nas. Na kolejnych listopadowych 
warsztatach dzieci miały zadanie polegające na ukła-
daniu ciekawych historii, na podstawie zdjęć przez 
nie zrobionych. Tym sposobem ułożyły m.in. foto-
graficzną bajkę o Kopciuszku, świetnie się przy tym 
bawiły, a oglądanie stworzonych już bajek sprawiło 
im wiele radości. Podczas ostatniego wyjazdu oprócz 
warsztatów fotograficznych, zorganizowaliśmy też 
warsztaty taneczne i plastyczne. Na zajęciach z fo-
tografii dzieci tworzyły zdjęcia, z których następ-
nie powstały kalambury; zajęcia taneczne nauczyły 
dzieci choreografii do różnej muzyki, a na plastycz-
nych tworzyli piękne pudełeczka na swoje skarby.  
Warsztaty przygotowane były przez następujących 
uczniów: Dominikę Paszke, Natalię Krawczyk, Pa-

Zbliżała się godzina 16.00 dnia 27 lutego 2013 
r. W Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym za-
częli pojawiać się pierwsi rodzice ze swoimi 

pociechami. Zaciekawieni, zaintrygowani, z głową 
pełną pytań. 

A w Gimnazjum, w każdej sali uczniowie i nauczy-
ciele przygotowali prezentacje, doświadczenia, poka-
zy. Goście sami przeprowadzali akcję reanimacyjną 
na fantomie. Mogli sprawdzić swój profil osobowo-

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Drzwi Otwarte uważamy za … Otwarte
ściowy i predyspozycje zawodowe. 
Oglądali pod mikroskopem drob-
ne organizmy roślinne i zwierzęce 
albo swój własny włos. Wszyscy 
z zaciekawieniem oglądali obiekty 
paleontologiczne na własne oczy 
przekonując się, jak to kiedyś bywa-
ło… W ramach rozrywek intelek-
tualnych można było zmierzyć się 
z krzyżówkami i rebusami geogra-
ficzno-biologicznymi. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się pokazy 
chemiczno-fizyczno-matematycz-
ne: jak zmusić jajko do pływania? 
jak zagotować wodę bez ognia? 
W sali informatycznej odbywał się 
turniej gier zręcznościowych i lo-
gicznych. W obcojęzycznym ob-
szarze naszej szkoły królował język 
angielski i niemiecki: piękna repor-
terka BBC przeprowadzała wywiad 
z samym David’em Beckham’em, 
urocze kelnerki zapraszały na The 
Tea Time, a przystojni kucharze 
serwowali niemiecką sałatkę ziem-
niaczaną. Tradycją naszej szko-
ły, zgodnie z jej imieniem, jest bo-
wiem przybliżanie kultury krajów 
europejskich.  

W sali polonistycznej przygo-
towano wystawę literatury i kul-
tury orientalnej, wzbogaconą pa-
miątkami uczniów i nauczycieli 
z dalekich wypraw. Członko-
wie szkolnego kółka teatralnego 
w strojach z wielu przygotowa-
nych przedstawień prezentowali 
elementy teatru indyjskiego, grec-
kiego, romskiego. Wielkim za-
skoczeniem dla gości był fakt, 
że mamy w murach naszej szko-
ły prawdziwego pisarza – Maury-
cy Greczko, uczeń klasy IIIa, jest 
autorem powieści pt. Tajemnice 
Mollitrii. 

O 17.00 odbył się emocjonujący 
turniej piłki nożnej chłopców o Pu-
char Dyrektora  Gimnazjum. Na 
zakończenie Pani Dyrektor przed-
stawiła działalność naszej szkoły 
oraz osiągnięcia uczniów (mamy 
liczne grono laureatów i finali-
stów!). Wszystkim bardzo dzięku-
jemy za odwiedziny, a szóstoklasi-
stów zapraszamy od września.

Więcej na www.gimnazjumtp.
edu.pl

LO Tarnowo Podgórne

Wyjazdy do Szamotuł...

tryka Grzybowskiego, Małgorza-
tę  Jose i Zuzannę Jezierną. Do 
ostatniego spotkania dołączyli 
do nas także Zuzanna Różalska, 
Michalina Przewoźna, Angelika 
Popiołkiewicz, Bartosz Szkopek, 
Dominik Maciejewski, Anna Bie-
lecka, Celina Dudek i Joanna Du-
szyńska. Naszym opiekunem jest 

pani profesor Mirosława Przy-
łudzka-Moryl. Dziękujemy jej, że 
wykazuje chęć organizowania z 
nami takich wyjazdów, ponieważ 
sprawiają nam one wiele radości.

 Mamy nadzieję, że uda nam się 
jeszcze kilka w tym roku zorgani-
zować. 

 ~ Zuzanna Jezierna
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W maju ubiegłego roku 
grupa entuzjastów 
ruchu przygotowa-

ła wydarzenie, które przerosło 
oczekiwania nawet samych orga-
nizatorów. O Biegu Lwa w Tarno-
wie Podgórnym zrobiło się głośno 
w całym kraju. Oprócz półmara-
tonu, który zgromadził na starcie 
elitę zawodników z mistrzami kil-
ku krajów na czele i prawie ty-
sięczną rzeszę amatorów biega-
nia odbył się bardzo udany Bieg 
Lwiątek, maraton spinningowy 
z muzyką na żywo i expo w posta-
ci spotkania rekreacyjno – sporto-
wego dla całych rodzin. W sumie 
odwiedziło nas 3,5 tysiąca gości. 
Pozytywne podejście nie tylko 
uczestników ale też kibiców spo-
wodowało, że tegoroczna edycja 
zapowiada się rekordowo. 

OBUDŹ W SOBIE LWA!
Znowu będzie inaczej niż 

wszędzie! Bieg Lwa to kumula-
cja doświadczeń organizatorów i 
wdrożenie najlepszych wzorców 
światowych biegów oraz imprez 
towarzyszących. Efekt tego po-
dejścia to doskonała organizacja 

Wielkimi krokami  
zbliża się wydarzenie o potrójnej sile!

uwzględniająca wszystkie potrzeby,  nie tylko tych, 
którzy „biegają od zawsze” ale również tych, któ-
rzy pobiegną po raz pierwszy. To odpowiednio przy-
gotowane zaplecze,  starannie wykonane medale, 
atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Fantastyczne 
nagrody od naszych sponsorów, do tego doskonała 
logistyka, bliskość najważniejszych obiektów i  to-
warzyszące atrakcje. 

MIESZKAŃCU GMINY, ZAREZERWUJ SOBIE 
NIEDZIELĘ 26. MAJA!

Dla rodzin zorganizowaliśmy osobną wioskę spor-
tową, będą biegi i wyścigi traktorków dla dzieci, 
pojazdów terenowych John Deere dla rodziców, do-
jenie krowy i wiele innych niespodzianek. Na nudę 
nie będzie czasu. Osoby, które nie biegają, zaprasza-
my na maraton spinningowy  - ustawimy rowery 
wzdłuż trasy półmaratonu. Odpowiedni rytm biega-
czom i rowerzystom będzie nadawać zespół muzycz-
ny Nowy Folklor Afro – Polski z nowym latynoskim 
repertuarem.

Na stronie www.bieglwa.pl oraz na Facebooku 
będą pojawiały się informacje o kolejnych atrak-
cjach, a już dziś wiemy, że zaskoczymy jeszcze wie-
lokrotnie między innymi bardzo bogatymi pakietami 
dla dorosłych i dla dzieci. Nasi Partnerzy to znane 
światowe marki, które zaufały nam, ale wymagają od 
nas imprezy POZIOM WYŻEJ. I to obiecujemy!

Wspieramy: Drużynę Szpiku, zBiegiemNatury, 
POZIOM WYŻEJ – Tarnowo Biega i Night Runners.

Zagrało 11 drużyn. Zwyciężyła Chata Polska, 
która w nagrodę otrzymała Puchar Posła Wal-
dy Dzikowskiego. III Halowy Turniej Piłki 

Nożnej i Mistrzostwo Firm Gminy Tarnowo Podgór-
ne odbyło się 2 marca na hali sportowej OSiR w Tar-
nowie Podgórnym. 

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Noti, 
a na trzecim G. EN. Gaz Energia. Pozostałe miej-
sca zajęły kolejno: Lidl Polska, Gusma Sady, Tar-
met, Schenker, Global System, Saueressig, Dek-Pol i 
Boks. Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Za-
krzewski, bramkarzem Jerzy Kuchnicki (obaj z Cha-
ty Polskiej), a zawodnikiem Markus Janicki (Lidl 
Polska). Organizatorem turnieju był GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, a sponsorem sklep Chata Polska 
Woźniak J. R. i Synowie z Tarnowa Podgórnego.

~ Ania Lis

O Puchar Posła

Bieg Lwa to  
jedno z wydarzeń  

Dni Gminy,  
które w tym roku  

odbędą się w dniach  
24-26 maja !
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Dobrym wys tępem 
w pierwszym tegorocz-
nym Pucharze Polski 

w kolarstwie torowym mogą po-
chwalić się zawodniczki KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne - 
Dominika Borkowska i Jagoda 
Garczarek. Zawody odbyły się na 
pruszkowskim welodromie BGŻ 
Arena. Trwały od 15 do 17 lutego.   

– Dominika Borkowska rewela-
cyjnie rozpoczęła sezon kolarski. 
Dość niespodziewanie zwyciężyła 
w sprintach indywidualnych po-
konując w biegach finałowych Mi-
strzynię Europy Natalię Rutkow-
ską. W konkurencji keirin zajęła 
drugie  miejsce, a na 500 metrów 
ze startu zatrzymanego trzecie. Są 
to trzy koronne konkurencje Do-
miniki. Biorąc pod uwagę w jakim 
momencie przygotowań jesteśmy, 
te wyniki pozwalają optymistycz-
nie patrzeć w przyszłość. Świetne 
rezultaty w kat. Juniorka zanoto-
wała Jagoda Garczarek. W kon-
kurencji keirin i 500 m ze star-
tu zatrzymanego zajęła drugie 
miejsce. W imprezie wziął rów-
nież udział Maciej Moczyński. 
W wyścigu keirin kat. Elita zajął 
trzynaste miejsce, a w sprintach 
indywidualnych dwunaste – sko-

Na początek

mentował występ swoich pod-
opiecznych Piotr Broński.

Występ w torowym Pucharze 
Polski, skomentowały także same 
zainteresowane. 

Dominika Borkowska: – Pu-
char Polski traktowałam jako 
pierwszy etap przygotowań do 
sezonu. Podeszłam do niego cał-
kowicie treningowo. Ku mojemu 
zaskoczeniu w okresie przygoto-
wawczym udało mi się w sprincie 
po raz pierwszy wygrać z moją 

najgroźniejsza rywalką. Swój 
start w zawodach oceniam na do-
bry. Muszę popracować nad tech-
niką, no i oczywiście skupić się 
na szybkości. Jednak zanim za-
cznę prace nad szybkością, musze 
nabrać dużo siły i wytrzymałości. 
Dlatego właśnie wyjechałam do 
Francji.  Mogę robić dużo trenin-
gów objętościowych. Jest tu mnó-
stwo podjazdów, dzięki którym 
rosnę w siłę. Na marginesie jest 
tu o wiele cieplej niż w Polsce, 
dlatego każdego dnia mogę wyje-
chać na szosę nie martwiąc się, że 
spadnie śnieg. Do Polski wracam 
6 marca. 8 muszę być już w Prusz-
kowie, bo zaczynam zgrupowanie 
na torze. Będzie ono trwało, aż do 
świąt. Moim celem na ten rok jest 
pobicie własnych rekordów ży-
ciowych, no i oczywiście zdoby-
cie koszulki Mistrza Polski. Ki-
bicom mogę obiecać jedno. Gdy 
przyjdzie forma na pewno dam 
z siebie wszystko i będę walczyć 
do ostatnich milimetry toru.

Jagoda Garczarek:– Jestem 
dopiero w trakcie przygotowań do 
sezonu torowego. Uważam jed-
nak, że wyniki nie były tragiczne. 

Więcej informacji o klubie 
można znaleźć na stronie www.
tarnovia.org.pl

~ Ania Lis

Wynikiem 15 minut i 47,81 sekundy Zbi-
gniew Kwita ustanowił halowy rekord 
życiowy i zdobył złoty medal XXII Halo-

wych Mistrzostw Polski Weteranów w chodzie na 3 
kilometry. Zawody odbyły się 2 marca w Spale. 

 – Zdobyłem swój dwudziesty szósty złoty 
medal Mistrzostw Polski. O wiele bardziej je-
stem jednak zadowolony z uzyskanego czasu. 
Tak szybko jeszcze nigdy w hali nie chodziłem. 
Procentuje współpraca z trenerem Grzegorzem Su-
dołem, który jest najlepszym polskim chodziarzem 
i znakomitym trenerem – powiedział lekkoatleta.  
Do połowy czerwca, czyli pierwszej odsłony sezonu 
2013, Zbigniew Kwita planuje wziąć udział w Mi-
strzostwach Polski na dystansie 10 km w Zaniemyślu 
oraz Mistrzostwach Europy na 10 km i najdłuższym 
30 km w Czechach. 

~ Ania Lis

Rekord i złoto
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Cel szczytny. Zebrać pie-
niądze na rehabilitację 
Krzysztof Wojtacha, który 

w ubiegłym roku uległ wypadko-
wi. Osiemnastolatek doznał cięż-
kiego urazu głowy, uszkodzenia 
mózgu i złamania kręgów szyj-
nych. Powrót do zdrowia sprzed 

Pomogli

W kategorii dzieci zwy-
ciężyła drużyna z Tar-
nowa Podgórnego. 

Najlepszymi rezultatami wśród 
dziewczynek popisały się Ange-
lika Przybysz z KK Dziewiątka 
Amica Wronki (316 pkt.) i Mar-
ta Stachowiak z OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne (282). W kat. 
chłopców najlepiej zaprezento-
wał się Jakub Cwojdziński zdo-
bywając 357 pkt., a w drużynie 
Wronek Jakub Kląskała (341). 
Pozostali zawodnicy OSiR Vec-
tor uzyskali następujące wyniki: 
Krzysztof Bartkowiak - 335, Mi-
chał Bonk - 309, Filip Gromadec-
ki - 298, Marcin Byliński - 285.  
W klasyfikacji ogólnej zwyciężyli 

We Wronkach

podopieczni trenera Macieja Klą-
skały (Dziewiątka Wronki). 

Gospodarze wygrali wysoko. 
Taki przywilej jeśli jest się naj-
lepszym w Polsce. Zagrali o 163 
kręgli więcej. Dodatkowo trium-
fowali indywidualnie. Najlepsze 

wyniki osiągnęła Patrycji Grzelak 
(516) i Mateusza Sawali (533). 
Wśród podopiecznych trenera 
Marka Torki (OSiR Vector) naj-
lepiej zaprezentował się Łukasz 
Kasprzak (512), Dominika Wi-
tajewska (505) i Mateusz Bart-
kowiak (500). Pozostali uzyska-
li następujące wyniki: Mateusz 
Gromadecki - 471, Anita Szpo-
nar - 471, Jędrzej Dmowski - 471, 
Patryk Mrowiec - 447 i Patryk 
Skorczyk - 430. W trakcie Mi-
strzostw padło wiele rekordów 
życiowych, w tym naszych, które 
dobrze rokują na drugą część se-
zonu. Młodzieżowe Mistrzostwa 
reprezentacji Tarnowa Podgórne-
go i Wronek odbyły się 9 lutego 
na kręgielni Dziewiątki. Mecz re-
wanżowy odbędzie się na kręgiel-
ni Vector w Tarnowie Podgórnym 
18 maja.  ~Ania Lis

Zwycięstwo koszykarzy 
GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne nad zespołem 

BC Obra Kościan 81:57 (17:8, 
22:15, 18:18, 24:16) zagwaranto-
wało im udział w półfinale rozgry-
wek o awans do II ligi. Na drugie 
miejsce w ligowej tabeli premio-
wane awansem chrapkę miały 
trzy drużyny: dwie wyżej wymie-
nione i Międzychód. Pierwsze 
padło łupem MKS Kalisz, któ-
ry nie miał sobie równych i wy-
grał wszystkie mecze w sezonie 
2012/2013. Mecz 25. kolejki ro-
zegrany 9 marca na hali sportowej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym był 
ostatnim w rundzie zasadniczej. 
Na trybunach zasiadło blisko 200 
osób. Wierni kibice dopingowali 
drużyny i mobilizowali pozosta-

łą część widowni do bycia czę-
ścią spektaklu, który rozgrywał 
się na boisku.  Dla GKS Tarnovia 
była to dwudziesta wygrana. W 
meczu nie zawiedli nasi liderzy, 

wśród których najwięcej punk-
tów zdobył Alan Urbaniak 21 (4) 
dokładając do tego po 3 asysty i 
zbiórki. 16 „oczek” zdobył Ra-
fał Urbaniak i zebrał 12 piłek. 
Szymon Budnikowski zanotował 
„double-double” z 15 punktami i 
10 zbiórkami. 13 pkt. zdobył Ja-
cek Łukomski. Odnotował rów-
nież 4 zbiórki i 2 asysty. Pozostałe 
punkty dla Tarnovii zdobyli: Ka-
mil Jakubowski 8 (1), Marek Ło-
dyga 4, Marcin Nocek 2, Marcin 
Eichert 2. 

 Kolejnym krokiem w drodze do 
II ligi będą rozgrywki półfinałowe 
zaplanowane na  5 – 7 kwietnia. 
Miejsce i przeciwników poznamy 
po 18 marca br. Na pewno zagra-
ją w nim cztery zespoły, spośród 
których awans do finału uzyskają 
dwa najlepsze. 

~Ania Lis

wypadku zajmie wiele czasu i po-
chłonie dużo pieniędzy. Żeby po-
móc odzyskać mu tę sprawność 
zorganizowano charytatywny tur-
niej halowej piłki nożnej „Poma-
-Gramy”. Odbył się 26 lutego na  
hali sportowej OSiR w Barano-
wie. Zebrano 3 tys. zł. Kwota wy-
starczy na ponad dwumiesięczną 
rehabilitację w domu. W turnieju 

wzięło udział 16. zespołów po-
dzielonych na cztery grupy. 

Organizatorzy w imieniu wła-
snym, a także Krzyśka i jego ro-
dziców dziękują za pomoc, chę-
ci i zaangażowanie zawodników, 
sponsorów, kibiców oraz znajo-
mych. Już dziś zapraszamy na ko-
lejny turniej charytatywny 24 mar-
ca w OSiR Baranowo ~ Ania Lis

Baraż o awans do II ligi
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DAM PRACĘ
• Potrzebna doświadczona opiekun-
ka do dzieci (4 i 5 lat) i prac domowych 
wczasie, gdy będą dzieci przebywały w 
przedszkolu. Praca w Chybach. Wyma-
gane prawo jazdy i samochód. Kontakt 
tel. 668 378 398
• Zatrudnię osobę z biegłą znajomością 
j. niemieckiego do obsługi klienta nie-
mieckojęzycznego. Przeźnmierowo. to-
masz.kruk@nikwax.com
• Kosmetyczkę z doświadczeniem przyj-
mę. Przeźmierowo 792 691 899
• Podnajmę fryzjerce stanowisko w sa-
lonie w Przeźmierowie 792 691 899
• Handlowca z branży poligraficzno-re-
klamowej, chętnie z terenu gminy. CV - 
studio10566@gmail.com
• Firma handlowa w Dąbrowie k.Pozna-
nia Ikier. Buk) poszukuje pracownika do 
działu handlowego. Praca stacjonarna 
przy komp. - przyjmowanie i rejestra-
cja zamówień. Wymagana umiejętność 

pracy na komputerze. Preferowane są 
osoby ze znajomością j. niemieckiego. 
Bardzo dobre warunki pracy. Oferty - CV 
ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:  
rekrut.dabrowa@wp.pl
• Panie do pracy w ogrodnictwie zatrud-
nię. Przeźmierowo, tel. 721 674 548.
• Firma budowlana szuka pracowni-
ków. Uważasz że masz umiejętności? 
Masz chęć do pracy, jesteś sumienny i 
dokładny? Chętnie zobaczymy Ciebie 
w naszym zespole. tel. 661925251 mail. 
biuro@gronland.eu

SZUKAM PRACY
• Kierowca kat. C z doświadczeniem, 
wywrotka - szuka pracy 694 043 808
• Posprzątam, odkurzę mieszkanie. So-
lidny 660-048-070
• Pani szuka ciekawej pracy (butik, 
kwiaciarnia), tel. 696 476 239
• 33 letni mężczyzna (po szkole ogrod-
niczej) podejmie się pracy w ogrodzie 
502 597 956

• Szukam pracy, mam samochód do-
stawczy BUS, tel. 696 476 239
• Mieszkanka Tarnowa Podgórnego, 
zaoczna studentka, podejmie pracę 
od poniedziałku do piątku w Tarnowie 
Podgórnym. Wiek: 21 lat, książeczka sa-
nepidowska aktualna, prawo jazdy kat. 
B, obsługa komputera, język angielski: 
podstawowy, obsługa kasy fiskalnej. 
Numer telefonu: 501079402, e-mail: 
sylwiaawojciechowska@wp.pl
• Mam 20 lat, doświadczenie jako 
pomoc domowa, opiekunka dzieci, 
sprzedawca, sekretarka w Kancelarii 
Notarialnej (referencje).  Posiadam ksią-
żeczkę sanepidu. Znajomość jęz. ang. i 
podst. niem. Studia zaoczne zacznę w 
X.2013. Poszukuję pracy na pełny etat 
lub dorywcza, w  wybrane dni. Tel. kon-
takt.: 721 057 462
• Mężczyzna lat 33 obsługa maszyn bu-
dowlanych, naprawa Caterpillar specja-
lista d/s gospodarki magazynowej, bhp 
w transporcie wew. - tel. 601 433 117.

• Poszukuję pracy jako magazynier, kie-
rowca kat. B, kurier. Posiadam uprawnie-
nia na wózek widłowy. tel. 663-642-592
• Kobieta 24 lata poszukują pracy na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne jako 
sprzedawca, telemarketerka, opiekun-
ka nad dzieckiem lub osobą starszą. tel. 
731-431-832
• Młoda, ambitna podejmie się sprząta-
nia dumu, biur, prac w ogrodzie. Zaopie-
kuję się starszą osobą. 519 428 913
• Posprzątam dom, mieszkanie, umyję 
okna, tel. 511 297 907.
• Szukam pracy biurowej, tel. 532 729 752
• Podejmę pracę w charakterze poko-
jówki, tel. 532 729 752
• Posprzątam dom od pn.-pt., 10 zł/h, 
Przeźmierowo, Baranowo, tel. 722 009 
372
• Szukam praktyk na stanowisko - ku-
charz (finansowane z Urzędu Pracy). Tel. 
539 783 383 lub 889 247 990

Ogólnopolski Turniej Tańca 
Nowoczesnego Freesty-
le Dance – hip hop, disco 

i show dla formacji i mini formacji 
odbył 16 lutego w hali AZS PWSZ 
w Nysie. W zawodach, które odby-
ły się po raz piąty wzięło udział po-
nad pół tysiąca tancerek i tancerzy 
z całej Polski. Reprezentacja klubu 
tanecznego OSiR JAST Tarnowo 
Podgórne wystartowała w sześciu 
konkurencjach. W Disco Dance 
kategorii wiekowej do 11 lat Mini 
Formacja startująca w drugiej lidze 
(zespoły początkujące i szkolne) 
zajęła pierwsze miejsce. W skła-
dzie znalazły się: Zofia Budziak, 
Martyna Kucemba, Wiktoria Nie-
dośpiał, Zuzanna Goślińska, Pola 
Gryz oraz  Klaudia Szafrańska. 
Mini Formacja Disco Dance 12-
15 lat,  która zatańczyła w ekstra-
klasie (zespoły zaawansowane, 
uczestnicy: MŚ, ME, KM IDO, fi-
naliści dużych festiwali) zdobyła 
brąz. Medal wytańczyły: Iga Bo-
rowska, Natalia Budziak, Zuzan-

Taneczna liga skompletowana

na Liczbińska, Katarzyna Kardas, 
Maria Szymczak, Klaudia Major-
czyk i Julia Nowak. Srebro zdoby-
ła Mini Formacja Disco Dance 12-
15 lat startująca w pierwszej lidze 
(zespoły średniozaawansowane, 
uczestnicy ogólnopolskich festi-
wali i turniejów), w której składzie 
znaleźli się Jakub Szejwian, Bruno 
Maruszczak, Tomasz Jarmużek, 
Sonia Olczyk, Karolina Malinow-
ska, Weronika Roszkiewicz oraz 
Julia Mróz . W stylu Hip Hop Mini 
Formacja 12-15 zdobyła dwa zło-
te medale, występując w pierwszej 

i drugiej liga. W pierwszej: Chri-
stine Sass, Natalia Budziak, Iga 
Borowska, Agata Wawro, Zuzanna 
Liczbińska, Dominika Nadobnik 
i Maria Szymczak, a w drugiej: 
Klaudia Szafrańska, Weronika 
Roszkiewicz, Karolina Malinow-
ska, Julia Mróz, Bruno Marusz-
czak, Tomasz Jarmużek oraz Ja-
kub Szejwian.  W Show Dance 
w choreografii Greas zatańczyła 
grupa dwudziestu trzech tance-
rzy zdobywając pierwsze miejsce 
w pierwszej lidze.

SZKOŁA TAŃCA JAST  ZA-
PRASZA DZIECI I  MŁODZIEŻ 
(7-15 LAT) NA OBÓZ TANECZ-
NY SUMMER DANCE CAMP 
JASTROWIE 2013. SKIERO-
WANY JEST DLA TANCERZY 
O WSZYSTKICH STOPNIACH 
ZAAWANSOWANIA. OBÓZ BĘ-
DZIE TRWAŁ OD 6 DO15 SIERP-
NIA.  DOJAZD WE WŁASNYM 
ZAKRESIE. KOSZT – 1590 ZŁ, 
PRZY WPŁACIE I RATY DO 
15.04 BONIFIKATA W WYSO-
KOŚCI 180 ZŁ. SZCZEGÓŁY 
POD NR TEL. 71 329 07 45 LUB 
726 566 726. ~ Ania Lis

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

Wszystkim, którzy  uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej 

Śp. Jadwigi Kilanowskiej

Księdzu Proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu,  
Księdzu Kapelanowi Radosławowi Kalinowskiemu, 

krewnym, znajomym, członkom Koła Śpiewu, delegacjom, 
Panu Pawłowi Joksowi

za liczny udział w uroczystościach, za złożone kwiaty,  
modlitwę, intencje mszalne i kondolencje

serdeczne podziękowanie 
składa Rodzina 

„Żyłaś wśród nas, dziś Cię już nie ma,
pamięć po Tobie pozostanie na zawsze...”

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 
naszą Koleżankę

Śp. drh Jadwigę Kilanowską

człowieka o wielkim sercu, ciepłym  
i życzliwym każdemu.

Bardzo trudnym dla nas jest uzmysłowienie sobie,  
że już do nas nie  przyjdzie, nie porozmawia,  

nie uśmiechnie się.

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, 
gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny 

POKÓJ CI WIECZNY”  

Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają:
członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

z Tarnowa Podgórnego

Holenderska �rma z siedzibą w Niepruszewie
zajmująca się dystrybucją pieczarek
poszukuje kandydatek do podjęcia

PRACY BIUROWEJ
w wymiarze 1/2 etatu (chętnie studentka zaoczna)

z dobrą znajomością języka obcego (angielski lub niemiecki).
Zainteresowanych proszę o kontakt od poniedziałku do piątku

w godz. od 8:00 do 16:00 pod nr tel.: 513 044 477

Holenderska Firma z siedzibą w Niepruszewie
zajmująca się dystrybucją pieczarek poszukuje

kierowcy kat. C+E
Zainteresowanych proszę o kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 16:00 pod nr. tel. 513 044 477

PRACUJEMY RAZEM
ul. C. K. Norwida 13, 60-867 Poznań

www.ipf.jobs

Agencja Pracy Tymczasowej oferuje stabilną pracę we Francji.

Znajmomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem.

RZEŹNIK / UBOJOWIEC (wołowina, wieprzowina, drób)

OPERATOR / PROGRAMISTA CNC
SPAWACZ (MIG, MAT, TIG)
LAKIERNIK / BLACHARZ SAMOCHODOWY
MONTER / ŚLUSARZ / OBRÓBKA METALU
MECHANIK MASZYN ROLNICZYCH

Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, wysokie stawki, stałe premie oraz opiekę koordynaotra na miejscu

NASI KONSULTANCI CZEKAJĄ NA CIEBIE:
PAULINA: tel. 61 222 47 01, Adrian: tel. 61 222 37 24, Rafał: tel. 61 222 37 18

mail: rekrutacja@ipf.jobs, fax 61 843 01 13

W efekcie dynamicznego rozwoju zakładu produkcyjnego w okolicy Poznania
poszukujemy osób na stanowisko:

MŁODSZY KONTROLER JAKOŚCI WYDRUKÓW / OPERATOR MASZYN
Wymagania:

• osoba dynamiczna i chętna do nauki •
• doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane •

• konieczna dokładność oraz zdolność koncentracji na wykonywanej pracy •
• punktualność • dyspozycyjność • umiejętność pracy w zespole • chęć podnoszenia kwalifi kacji •

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie • pracę w młodym, dynamicznym zespole •

 • odpowiedzialną pracę w nowoczesnej, międzynarodowej organizacji •

CCL LABEL Sp z o. o.
ul. Kierska 78, Kiekrz

62-090 Rokietnica

Praca w systemie 4-brygadowym.
Praca w Kiekrzu k./ Poznania,

Prosimy o przesyłanie CV na adres:

biuro@cclind.com
61 896 05 13 lub pocztą:

Certy� kat nr 49

Oferujemy pracę w Tarnowie Podgórnym na stanowiskach:
- operator maszyn produkcyjnych (osoby z doświadczeniem)
- monter podzespołów elektronicznych (zdolności manualne)

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
tel.: 61 846 07 23, 669 996 401

e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl
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BALUSTRADY
Specjalizacja stal nierdzewna

malowana proszkowo
www.imipol.pl 504 728 521

Imipol

PRZEŹMIEROWO - Do wynajęcia:

601 73 51 94

Biuro 50m2 - tel., internet 
i magazyn 200m2 

- ogrzewany, parking wew.

SKUPUJ¢ AUTA

663 85 72 00

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

US¸UGI KOPARKO-¸ADOWARKÑ

nr tel. 696 770 925

Doświadczony operator
i atrakcyjna cena!!!

Poszukuję działek rolnych  
do wynajęcia

1600-2500 zł za 1 ha
tel. 607-924-551

KOMPLEKSOWE  
PRZYGOTOWANIE  

TRAWNIKÓW PO ZIMIE
TEL. 509-393-714

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

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 
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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)

GALERIA MALWOWA
ul. Malwowa 162, Skórzewo
61 670 32 24, 881 92 33 22

Wkrótce otwarcie!

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

STOMATOLOGIA

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

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

503 674 421

Fr yz j e rka
z dojazdem do domu

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

Zapraszamy do
składania ofert
tel. 600 797 237

gawin-nieruchomosci.pl

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
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79 korzystne stawki ubezpieczeń upraw dotowanych z budżetu Państwa,
atrakcyjne ubezpieczenia maszyn rolniczych,
szeroki zakres ubezpieczeń budynków mieszkalnych i gospodarczych,
indywidualne ubezpieczenia  na życie dla Rolników i Domowników  - oferta dostępna 
dotychczas tylko w zakładach pracy.

Dla Rolnika

Dla Klienta Indywidualnego
ubezpieczenie mieszkań i domów,
indywidualne ubezpieczenie na życie już od 66 gr dziennie,
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  - już od 23 gr dziennie,
Starter Assistance - naprawa i holowianie aut bez limitu wieku

Concordia Ubezpieczenia – Agencja JARANT
www.concordia-ubezpieczenia.pl
e-mail: jarant@concordia-ubezpieczenia.pl | kom. 517 983 569, 506 428 890
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Godziny otwarcia: Pon.-pt. 9.00-18.00

Sobota 9.00-15.00
Polub nasz profil na Facebook-u
www.facebook.com/Kiekrz-Living

Kiekrz LivingKiekrz Living
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu 

w Galerii Kiekrz!

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

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

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

664 033 881
www.ogrody-w.pl

SPECJALIZACJA 
DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ OD PORTU LOTNICZEGO 

POZNAŃ ŁAWICA

PAWEŁ DYLUŚ
ADWOKAT

KONTAKT: 61 833 11 76,  602 497 957,  biuro@dylus.pl
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 1, 61-578 POZNAŃ

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

Zainteresowanych proszę o kontakt
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

pod nr tel.: 513 044 477

Poszukuję osoby (może być studentka)
do udzielania korepetycji

z zakresu szkoły podstawowej.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

Plewiska 792 691 899

handl - usł - przem
(1-2 ha, 40 m front)

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178
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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

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

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

KÄRCHER
szybkoschnàcy
513 897 226

www.karcher-poznan.net

2

Powierzchnia pod wynajem

2

l

2

Lusówko ul. Grabowa 32
tel. 607 033 111

        biuro
         sklep 
     gabinet
       uslugi

idealna na:
parter 100 m

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
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SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

ostatnie działki 80 z∏/m2

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

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

tel. kontaktowy 692 384 100

DO WYNAJ¢CIA
BUDYNEK

HANDLOWO-BIUROWY

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

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

KOMPLEKSOWO
501 617 969

Batorowo
ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

TULIPANY
ŻONKILE
BRATKI

Ogrodnictwo poleca:
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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)

tel. 502 320 647
61 814 54 26

tel. 502 320 647tel. 502 320 647

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
   ogrodów, opryski
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, liÊci, itp.

• Wywóz Êniegu

604 116 657

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

Tel.: 509 840 839
sglapiak@gsoft.biz kom. 602 659 208
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PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWASKŁAD
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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

www.tani-kurier.net
• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA

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

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

62-081 PRZEŹMIEROWO

☎  881-511-050

 biuro@tani-kurier.net

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10

60-446 POZNAŃ

☎  881-511-040
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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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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

NOWE OTWARCIE
Kursy wg. nowych zasad szkolenia

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

ALTAMURAALTAMURA
KAMIENIARSTWO

NAGROBKI GRANITOWE

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

NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO

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

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

www.altamura.pl, altamura@skrzynka.pl

FONTANNY, ÂCIANY WODNE
KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY

Dzia∏ka 1000m2

Sprzedam korzystnie

LUSÓWKO - os. Morskie

602 826 014

RENOWACJA MASZYN

wszelkiego typu

504 728 521
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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

061 814 27 12 

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

P ro d u c e n t  m e b l i  
ku c h e n n yc h

Pogodnych świąt wielkanocnych naszym  
klientom życzą właściciele firmy

zatrudnimy od września 2013 ucznia z okolic tarnowa Podgórnego 
rozpoczynającego naukę w zawodzie stolarz meblowy

www.brmmeble.pl
Góra,  u l .  Szamotulska 6c, 

62-080 Tarnowo Podgórne,  
te l . :  61 667-58-48

PŁYTKI
REMONTY KOMPLEKSOWE

508 152 103
501 088 588

Tokarka TR-45, Wiepofama
Tokarka CU 500, Bułgaria

Wiertarka pionowa ZH-125, ZSRR
Frezarka pozioma, Niemcy

oraz inne urządzenia
Przeźmierowo

516 433 475

SPRZEDAM

Likwidacja i wyprzedaż  odzieży w hurtowni !
eniGMa - przeźmierowo Lotnicza 51
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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!

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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

I MATERIAŁ SIEWNY

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

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)

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

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

   NA GRUZ, ŚMIECI
• KRĘGI BETONOWE
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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

US¸UGI
BRUKARSKIE
kompleksowo

FAM-BAU
510 973 555

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

Jacek Okołów

l	OGRODY, TRAWNIKI	l	TERENY ZIELONE	l
l	PRACE OGRODOWE	l	KORA SOSNOWA	l

tel. 661 977 269  |  www.travdar-poznan.pl

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

508 763 228
508 763 294

WYWÓZ SZAMB
Wiedza, Doświadczenie,

Solidność i Punktualność.
Nadzory, kosztorysy, 

adaptacje.

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
z uprawnieniami

LUSOWO
Kawalerka do wynajęcia

- osobne wejście
504 045 147
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Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy” wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, 
działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	
pomocy	 w	 ramach	 działania	 „Odnowa i rozwój 
wsi”  
–		termin	składania	wniosków:	od 25.03.2013r. do 

08.04.2013r.
–	limit	dostępnych	środków:	855 163,38 zł
-	minimalne	 wymagania,	 których	 spełnienie	 jest	
niezbędne	do	wyboru	operacji	przez	LGD: zgod-
ność	z	LSR-em,	uzyskanie	minimum	50	punktów	
w	ramach	oceny	operacji

2)	 operacje,	 które	 nie	 odpowiadają	 warunkom	 przy-
znania	 pomocy	w	 ramach	Osi	 3,	 ale	 przyczyniają	
się	do	osiągnięcia	celów	tej	osi,	tzw. „Małych pro-
jektów”
–		termin	składania	wniosków:	od 25.03.2013r. do 

08.04.2013r.
–	limit	dostępnych	środków:	557 997,65 zł
-	minimalne	 wymagania,	 których	 spełnienie	 jest	
niezbędne	do	wyboru	operacji	przez	LGD: zgod-
ność	z	LSR-em,	uzyskanie	minimum	30	punktów	
w	ramach	oceny	operacji

3)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	
pomocy	w	ramach	działania	
”Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej”
–		termin	składania	wniosków:	od 25.03.2013r. do 

08.04.2013r.
–	limit	dostępnych	środków:	302 037,00 zł
-	minimalne	 wymagania,	 których	 spełnienie	 jest	
niezbędne	do	wyboru	operacji	przez	LGD: zgod-
ność	z	LSR-em,	uzyskanie	minimum	30	punktów	
w	ramach	oceny	operacji

4)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	
pomocy	w	ramach	działania	
”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
–		termin	składania	wniosków:	od 25.03.2013r. do 

08.04.2013r.
–	limit	dostępnych	środków:	468 586,37 zł
-	minimalne	 wymagania,	 których	 spełnienie	 jest	
niezbędne	do	wyboru	operacji	przez	LGD: zgod-
ność	z	LSR-em,	uzyskanie	minimum	30	punktów	
w	ramach	oceny	operacji

Miejsce i tryb składania wniosków:	 wnioski	 (3	 egzemplarze	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 wersję	 elektroniczną	 wniosku	 -	 płyta	 CD	 lub	
pendrive)	 wraz	 z	 załącznikami	 należy	 składać	 bezpośrednio	 w	 siedzibie	 Stowarzyszenia	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Dolina	 Samy”,	 
ul.	Szamotulska	7,	62-090	Cerekwica	w	dniach od 25.03.2013r. do 08.04.2013r.,	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	09.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje	 dotyczące	naboru,	w	 tym	wzory	 formularzy	wniosków	o	przyznanie	pomocy	wraz	 z	 instrukcjami	wypełnienia,	
kryteria	wyboru	operacji	przez	Lokalną	Grupę	Działania	(LGD)	określone	w	Lokalnej	Strategii	Rozwoju	(LSR),	w	tym	kryteria,	na	podstawie	
których	ocenia	się	uzasadnienie	realizacji	operacji	w	ramach	LSR,	wykaz	dokumentów	niezbędnych	do	weryfikacji	spełniania	kryteriów	wy-
boru	operacji	określonych	w	LSR	oraz	minimalne	wymagania,	których	spełnienie	jest	niezbędne	do	wyboru	operacji	przez	LGD,	dostępne są 
w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”  i na stronie internetowej www.dolinasamy.pl, a	także:
-	na	stronie	internetowej	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa:	www.arimr.gov.pl,	w	przypadku	operacji,	o	których	mowa	w pkt 
3 i 4, 
-	na	stronie	internetowej	Departamentu	Programów	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Wielkopolskiego:	
www.prow.umww.pl.

Wnioskodawcy	zainteresowani	złożeniem	wniosku	powinni	zapoznać	się,	także	z	Lokalną	Strategią	Rozwoju	Stowarzyszenia	Lokalna	Grupa	
Działania	„Dolina	Samy”	dostępną	na	stronie	internetowej	Stowarzyszenia	www.dolinasamy.pl.

Dodatkowo	informacji	udzielają:
Radosław	Kowerko,	Ilona	Weimann	–	tel.	(61)	814	47	71,	723	636	381.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”



luty 2013 \ sąsiadka~czytaj \      45

 reklama

• 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”

CATERING
ŚWIĄTECZNY

( 502 252 072

DO WYNAJĘCIA
LOKAL HANDLOWY

ul. Rynkowa, Przeźmierowo

WIOSENNE PROMOCJE
Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A

tel. 500-149-451
biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW

www.malujemy24.pl
prace remontowo-wykoƒczeniowe

tel. 501-056-050

Na sprzedaż atrakcyjne działki
od 1000 m2 Jankowice

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI
666 06 34 33

Północ Nieruchomości

Na sprzedaż działka 37 000 m2

w Tarnowie Podgórnym atrakcyjna cena
666 06 34 33

Tel. 603 126 537
e-mail: biuro@duda-languages.pl

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
NIEMIECKI, HOLENDERSKI,

WŁOSKI, FRANCUSKI

pod dowolną działalność gospodarczą, biura, gabinety itp.
o powierzchni 130m2 w Kiekrzu.

3 pomieszczenia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze i zaplecze.
Lokal zaadaptowany, wyposażony we wszystkie media.

DO WYNAJĘCIA lokal

kontakt: 668 001 626

generalne wykonawstwo
oraz us∏ugi budowlane

WWW.BUD-INWEST.PL

662 199 338

( 604 515 221
DYPLOMOWANY DIETETYK    Natalia Klapińska mgr

www.dietalia.com.pl

gabinet: Cerekwica, Poznań, wizyty domowe

Zdrowe diety: nadwaga, cukrzyca, wysoki cholesterol, nadciśnienie, alergie pokarmowe,
choroby tarczycy, dna moczanowa, ciąża, karmienie piersią i inne

PORADNIA
DIETETYCZNA

 Nauka języka chińskiego dzieci, młodzieży
      i dorosłych (wszystkie stopnie zaawansowania)
 Organizowanie wyjazdów do Chin
      (targi, konferencje, negocjacje handlowe)
 Wyszukiwanie dostawców na rynku chińskim
 Tłumaczenia polsko-chińsko-angielskie
 Organizacja zewnętrznego działu zakupów
     (lub wydzielenie części obowiązków,
     obsługa tymczasowa, obsługa na zastępstwo)

tel. 607 393 424 

NAPRAWA
ROWERÓW

tel. 664 460 844
po godz. 16.00

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

PEDIATRA  
- PULMONOLOG

SPECJALISTA  
MED. RODZINNEJ

LUSÓWKO
ul. Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie  
i wizyty domowe
tel. 603-137-270

61 8147-826
www.drstankiewicz.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

INSTALACJE GRZEWCZE
WOD-KAN-GAZ-CO

605 203 906

• monta˝ nowych instalacji
• remonty
• wymiana kot∏ów
• badanie szczelnoÊci
   instalacji gazowych

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

CAT - koparko ∏adowarka

Architekt
arx.org.pl

601 726 802
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MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

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 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

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 620 TYS., 

DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, ROSNÓWKO, KIEKRZ,
ROZALIN, TARNOWO PODGÓRNE;
KLUB FITNESS 660 M2 Z NAJEMCĄ;

NAJEM-PRZEŹMIEROWO LOKAL 25M2 

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

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

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

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

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

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

RENOWACJA NAGROBKÓW

GWARANCJA NA USŁUGI

509 934 124ren.nagr@op.pl

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

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

MALOWANIE
PROSZKOWE FELG
504 728 521, 516 138 485

SKUP ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH

504 728 521

tel. 723 140 811

Sprzedam ziemniaki
Wineta 70 gr/kg

mieszank´ grochu i peluszki
Góra, ul. Kręta 4
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Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

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




