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na wstępie

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 
ENERGIA  (numer całodobowy)

94 83

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

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  9.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.30-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!
Ciasto na pierniki już leżakuje, porządki zrobione, plan 
prezentowy sporządzony… – idą Święta! Śniegu nasypało, że 
hej! (dla tych, którym śnieg utrudnia życie, przygotowaliśmy 
zestaw numerów telefonów do instytucji odpowiedzialnych 
za zimowe utrzymanie dróg). Prezentujemy także program 
XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (uwaga 
na tegoroczne hity!). I już dziś zapraszamy na Koncert 
Noworoczny, którego gwiazdą będzie Zbigniew Wodecki.

W imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnych, 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Zaproszenie do Fan Clubu muzycznego

Jeśli chcecie Państwo przeżyć ciekawą przygodę z piosenką, poznać 
osobiście wspaniałych artystów śląskich, to zapraszamy do powsta-
jącego Fan Clubu Listy Śląskich Szlagierów. Przewidujemy wyjaz-

dy na śląskie gale, biesiady i tego typu atrakcje.
~Piotr Sobkowiak, tel. 696 600 346

W Wigilię Urząd nie pracuje
24 grudnia, w Wigilię, Urząd Gminy będzie nieczynny. 
W pilnych sprawach związanych z koniecznością sporzą-
dzenia aktu zgonu pełniony jest dyżur telefoniczny pod 
numerami: 512 376 704. ~ARz

Wybory sołtysów  
i rad sołeckich – 
zebrania wiejskie 2011
DZIEŃ GODZ. 18.00 GODZ. 20.00
03.01  PONIEDZIAŁEK KOKOSZCZYN GÓRA
04.01  WTOREK RUMIANEK LUSÓWKO
05.01  ŚRODA CERADZ KOŚCIELNY JANKOWICE
10.01  PONIEDZIAŁEK SIEROSŁAW SADY
11.01  WTOREK LUSOWO SWADZIM
12.01  ŚRODA BATOROWO WYSOGOTOWO
13.01  CZWARTEK BARANOWO CHYBY
17.01  PONIEDZIAŁEK PRZEŹMIEROWO
18.01  WTOREK TARNOWO PODGÓRNE

Uwaga: Wszystkie zebrania wiejskie odbywają się w świetlicach 
wiejskich, za wyjątkiem Baranowa (Aula Gimnazjum), Przeźmierowa 
(salka po zerówkach) i Tarnowa Podgórnego (sala GOK „Sezam”). 
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pytania do wójta

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

Gdzie mogę interweniować w sprawie odśnieżania?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Na terenie naszej Gminy mamy drogę krajową, drogi wojewódzkie, powiatowe, 
gminne i prywatne. Za utrzymanie każdego rodzaju dróg odpowiada inny podmiot. 
Dlatego, aby uniknąć nieporozumień prezentuję poniżej tabelę z wyszczególnio-

nymi drogami i telefonami dyżurnymi w każdej z odpowiedzialnych instytucji. Tam należy 
kierować uwagi związane z zimowym utrzymaniem, w tym z odśnieżaniem. 

Droga krajowa nr 92 Poznań – Pniewy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GDDKiA, oddział w Poznaniu, rejon Nowy Tomyśl, obwód Swadzim – tel. 516 008 632

Drogi wojewódzkie - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
184   Poznań -  Szamotuły – Rejon Szamotuły: tel. 61 292 13 76, 61 292 17 17
307   Poznań - Buk – Rejon Nowy Tomyśl: tel. 61 442 29 22, tel. 605 760 290

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

Pozostałe drogi to drogi gminne lub wewnętrzne. W tym przypadku w sprawach zi-
mowego utrzymania prosimy o kontakt z Tarnowską Gospodarka Komunalną TP-KOM  
tel. 61 814 64 30 w. 432.

Mój samochód utknął w zaspie 
na drodze z ronda w kierunku 

Jankowic (ta droga jest normalnie 
dla dwóch kierunków, teraz 

zrobiła się jednokierunkowa). 
Tak samo trasa między Lusowem 

a Lusówkiem jest po opadach śniegu 
jednopasmowa. Gdzie podziewają 

się służby porządkowe? Gdzie 
mam interweniować w sprawie 

odśnieżania? Kto jest odpowiedzialny 
za tak fatalny stan niektórych dróg na 

terenie naszej Gminy?

Szanowni Państwo!

Sprawa rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Poznań – Ławica jest ważna dla 
wszystkich mieszkańców naszej Gminy, w szczególności dla Przeźmierowa i Barano-
wa. O podjętych przeze mnie dotychczas krokach informowałem na łamach poprzed-

niego numeru „Sąsiadki – Czytaj”. Dziś zwracam Państwa uwagę na możliwość składania 
kolejnych uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa we wszczętym ponownie 
postępowaniu.  Można to zrobić do 30 grudnia 2010 r.: pisemnie na adres Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229,  lub  mailowo: 
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl. Ze strony Urzędu na bieżąco monitorujemy przebieg tej 
sprawy i w razie konieczności również złożymy pismo z uwagami. 

Apeluję o skorzystanie z tej możliwości tak, aby nasz głos był słyszalny na każdym 
etapie przygotowań do ewentualnej modernizacji portu lotniczego.

Z poważaniem
Tadeusz Czajka – Wójt Gminy 

Gdzie mogę interweniować w sprawie odśnieżania?  Gdzie mogę interweniować w sprawie odśnieżania?  
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono budowę boisk sportowych 
przy Zespole Oświatowo – Sportowym

Wykonano konserwację rowów przy 
zbiorniku

 Zakończono tłuczniowanie ul. Białej

 Ogłoszono przetarg na asfaltowanie ul. 
Białej

Batorowo

 Zakończono remont świetlicy

 Trwają prace w ramach I etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogoto-
wo (przez Batorowo)

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 
w ul. St. Batorego

Ceradz Kościelny

 Tegoroczne prace zakończono

Chyby

 Rozpoczęto budowę parkingu – I etap

 Ogłoszono przetarg na asfaltowanie ul. 
Szkolnej i ul.Kasztanowej

Góra 

 Zakończono prace w ramach remontu 
ul. Poznańskiej – 23 Października (Góra 
– Tarnowo Podgórne)

Jankowice 

 Tegoroczne prace zakończono

Kokoszczyn

 Tegoroczne prace zakończono

Lusowo

 Oczyszczono kanał Lusowski

 Rozpoczęto prace na  ul. Przylesie od ul. 
Zakrzewskiej do ul. Drozda

 Ogłoszono przetarg na budowę oświe-
tlenia ul. Przylesie

 Trwa opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Skośnej

Lusówko

 Na ukończeniu budowa boiska przy 
szkole podstawowej

 Rozstrzygnięto przetarg i podpisano 
umowę na budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej na ul. Jankowickiej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Kolejny – już trzeci – trans-
port z pomocą rzeczową 
dla powodzian wyruszył 

w czwartek, 9 grudnia, do parafii 
w Zawichoście, do której należy 
wieś Szczytniki. 

Zawieźliśmy ciepłą odzież, su-
chą żywność, zabawki, artykuły 
AGD, chemię gospodarczą i przy-
bory szkolne, gromadzone w ma-
gazynie firmy Roldom. W samo-
chodzie, użyczonym bezpłatnie 
przez firmę Adam’s, znalazło się 
miejsce na ziarno przekazane przez 
rolników. – Często spotykam się 
z pytaniem, co można przekazywać 
powodzianom. Odpowiadam, że 
w zasadzie wszystko, bo ci ludzie 
stracili dobytek całego życia. Cie-
szę się, że mieszkańcy naszej Gminy 
tak aktywnie włączają się w każdą 
akcję pomocy. Jestem przekona-
ny, że przekazane przez nas dary 

na pewno uszczęśliwią powodzian 
tym bardziej, że zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia, pierwsze 
święta po powodzi – mówi radny 
Wojciech Janczewski, prezes Sto-
warzyszenia „Dar Serc”. 

Jeżeli chcesz pomóc powo-
dzianom ze Szczytnik w Gmi-
nie Dwikozy, możesz to zrobić 
w następujący sposób:

• Dokonaj wpłaty na rzecz 
powodzian na konto: 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441 
koniecznie z dopiskiem „po-
wódź”.

• Przyłącz się do akcji pomo-
cy rzeczowej. Koordynuje ją 
Wojciech Janczewski, radny 
i prezes Stowarzyszenia „Dar 
Serc” tel. 601 743 710.  

 ~ARz

Pomoc na Święta  
dla powodzian

W przygotowaniu transportu pomagali parafianie 
z Baranowa

fot. archiwum

Rada Sołecka i sołtys zapraszają wszystkie dzieci z Wysogoto-
wa 08.01.2011 r. (sobota) o godz.14.00 do świetlicy wiejskiej, 
gdzie odbędzie się impreza świąteczno-noworoczna dla dzieci 

z naszej wsi.W programie, zabawy, konkursy, niespodzianki. Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy. ~na

Gwiazdka w Wysogotowie
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wydarzenia

Taka myśl przyświecała uro-
czystości otwarcia rozbudo-
wanej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym, która odbyła się 10 grud-
nia. Tego dnia do szkoły przybyło 
wielu gości: Wójt Gminy Tade-
usz Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard, Poseł 
na Sejm Waldy Dzikowski, przed-
stawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświatowego, radni, sołtysi, księ-
ża, dyrektorowie gminnych placó-
wek oświatowych przedstawiciele 
Rady Rodziców, przyjaciele szko-
ły oraz ci, dla których ten obiekt 
powstał, czyli uczniowie i nauczy-
ciele.

Dyrektor Szkoły Maria Sta-
chowiak podziękowała władzom 
Gminy za podjętą decyzję o roz-
budowie (liczba mieszkańców 
naszej Gminy stale rośnie, ro-
śnie także liczba uczęszczających 
do szkoły dzieci, stary budynek, 
zbudowany w latach 60-tych od 
dłuższego czasu był niewystar-
czający). Podziękowała również 
projektantowi, wykonawcy, pra-
cownikom nadzoru budowlane-

Rozbudowana Szkoła już służy uczniom 

„Dziękujemy za piękną szkołę”

Przypomnijmy:
Szkoła została wybudowana wyłącznie ze 
środków gminnych – koszt tej inwestycji to 
ponad 10 mln złotych. W rozbudowanej czę-
ści, dostosowanej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, znalazły się sala gimnastyczna 
ze sceną widowiskową z pełnym zapleczem 
sanitarnym i trybunami na ponad 110 osób, 
ponadto 10 sal lekcyjnych z zapleczami, pra-
cownie: komputerowa i plastyczna, gabine-
ty: logopedyczny i pedagoga szkolnego oraz 
świetlica i sala gimnastyki korekcyjnej.

go, pracownikom szkoły oraz 
pracownikom Urzędu Gminy za 
pomoc i wsparcie podczas całego 
procesu realizacji inwestycji.

Po części oficjalnej ucznio-
wie zaprezentowali przedsta-
wienie o zwyczajach i trady-
cjach bożonarodzeniowych 
różnych krajów, w tym Francji, 
Hiszpanii, Austrii czy Niemiec.  
Na koniec goście zostali zaprosze-
ni do zwiedzania szkoły – pomocą 
służyli uczniowie, którzy oprowa-
dzali wszystkich chętnych po no-
wych salach i pracowniach. ~ARz

Uroczyste przecięcie wstęgi fot. archiwum

Diamentowe Gody

18 listopada Państwo Krystyna i Edward Litwinowie, obchodzi-
li uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego – Diamentowe 
Gody. Podczas tego jubileuszu nie zabrakło rodziny. Do ży-

czeń i gratulacji w imieniu wszystkich mieszkańców dołączyli się Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka oraz Przewodniczący Rady Gminy Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat. ~na Zapraszam wszystkich 

mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne 6 stycznia 

2011 roku o godzinie 17.00.
Powitajmy wspólnie nowy rok, 

złóżmy sobie życzenia. Jak bo-
wiem nakazuje tradycja w Chy-
bach spotykamy się na plaży.

Na pewno będą tańce, będą  
grzańce i ...

A obecność jest obowiązkowa!
Serdecznie zapraszam!!!

~Ewa Jurasz 
Radna i Sołtys

UWAGA!UWAGA!
ZABAWA ZABAWA
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 aktualności

Lusówko

W trakcie opracowanie projekt oświe-
tlenia ul. Dopiewskiej (do Rozalina)

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ul. Czereśniowej

 Zakończono przedłużenie oświetlenia 
ulicy Orzechowej oraz targowiska

 Zakończono zagospodarowywanie par-
ku przy ul. Olszynowej

 Na ukończeniu budowa ul. Wiśniowej

 Trwa budowa ul. Kasztanowej + łącznik 
Lotnicza

 Trwa urządzanie targowiska - przygoto-
wanie do II etapu realizacji targowiska

 Rozpoczęto budowę przedszkola

 Trwa budowa chodnika przy ul. Leśnej od 
ul. Ogrodowej do ul. Wysogotowskiej

W trakcie opracowanie projektu prze-
dłużenia oświetlenia ul. Malinowej

Rumianek

 Tegoroczne prace zakończono

Sady

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Kobylnickiej

 Zlecono odbudowę rowu Marianow-
skiego

W trakcie opracowania dokumentacja 
oświetlenia ul. Rolnej

Sierosław

 Tegoroczne prace zakończono

Swadzim

 Oczyszczono kanał Swadzimski

 Na ukończeniu remont świetlicy

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono prace związane z rozbudo-
wą szkoły podstawowej

 Na ukończeniu prace przy nadbudowie 
budynku komunalnego przy ul. Poczto-
wej 3

W trakcie opracowywania projekt 
oświetlenia zaułka przy ul. Poznańskiej

Wysogotowo

 Trwa budowa  na ul. Uroczej
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131 osób, się zgłosiło, a 116 po badaniach lekarskich oddało krew podczas 
ostatniej w tym roku Akcji Honorowego Krwiodawstwa, organizowanej  
przez Stowarzyszenie „Dar Serc”. Zebrano ponad 52 litry krwi, co ozna-
cza, że na naszym koncie jest już 2 813 litrów. Nagrodę główną wygrał 
Wojciech Potrawiak z Sierosławia. – Cieszę się, że 15 osób zdecydowało 
się na przystąpienie do banku dawców szpiku. Mam nadzieję, że ta liczba 
będzie rosła podczas kolejnych akcji, tym bardziej, że badanie szpiku nie 
wymaga żadnych dodatkowych zabiegów – mówi Wojciech Janczewski, 
prezes „Daru Serc”. 

Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości

Członkowie stowarzyszenia 
Lyduokiř, działającego na 
terenie naszej partnerskiej 

gminy Ukmerge z Litwy przyje-
chali z krótką dwudniową wizytą. 
Ta pozarządowa organizacja zaj-
muje się przede wszystkim zacho-
wywaniem szeroko rozumianej 
kultury ludowej, tradycyjnych ob-
rzędów, a także przywracaniem do 
dawnej świetności starych budyn-
ków i przeznaczanie ich na miejsca 
spotkań lokalnych społeczności. 

Wizyta rozpoczęła się spotka-
niem z Wójtem Gminy Tadeuszem 
Czajką. Goście byli zainteresowani 
zarówno naszą sytuacją społeczno - 
ekonomiczną, jak i planami dalsze-
go rozwoju Gminy. Potem pokaza-
liśmy rozbudowaną szkołę i nowe 
przedszkole w Tarnowie Podgór-
nym oraz Muzeum Powstańców 

Wielkopolskich w Lusowie (tu go-
ście byli pod wrażeniem opowieści 
kustosz Anny Grajek). Po przerwie 
na obiad w „Starej Wozowni” po-
jechaliśmy na krótką autokarową 
wycieczkę do Poznania. Wieczo-
rem w Lusowie odbyło się spo-
tkanie z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”. Przy jednym stole 
usiedli także sołtys i rada sołec-
ka oraz przedstawiciele różnych 
lusowskich grup, w tym  chóru, 
koła turystycznego, koła seniorów 
i koła gospodyń wiejskich. Do póź-
nych godzin wymieniano się spo-
strzeżeniami na temat różnych wa-
runków i zasad działania na rzecz 
zachowania kultury ludowej. 

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do uatrakcyjnienia wizyty litewskich 
gości, serdecznie dziękujemy.

  ~ARz

42 akcja krwiodawstwa

Lyduokiř w Tarnowie
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8 stycznia 2011 (sobota)
KRĘGIELNIA VECTOR TARNOWO PODGÓRNE

10.00 - 14.00 -  eliminacje Ligi VECTOR MASTER CUP 
2, z udziałem mistrzów świata w kręglar-
stwie klasycznym,

14.00 - 16.00 - turniej kręglarski dla dzieci,
17.00 - 19.00  - finał Ligi VECTOR MASTER CUP 2.

9 stycznia 2010 (niedziela) 
PARK 700-LECIA

14.00  Występy artystyczne szkół (szczegóły w Tarnowej 
Kulturze, na plakatach i na www.goksezam.pl)

15.10 Jacek Hałasik / I licytacja
15.15 Pokaz sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej
15.45 Koncert: In Vitro (LO w Tarnowie Podgórnym)
16.15 Jacek Hałasik / II licytacja
16.30 Koncert: Lady Fitness
17.00 Jacek Hałasik / III licytacja
17.15 Koncert: Twist The Beast
18.00  Pokaz mody karnawałowej Salonu Odzieżowego 

SHARK
18.40 Jacek Hałasik: Finałowa licytacja
19.00 Gwiazda wieczoru:  AUDIOFEELS
20.00 Światełko do nieba

KRĘGIELNIA VECTOR TARNOWO PODGÓRNE
Od 12.00 do 18.00 – turniej kręglarski dla wszystkich chęt-

nych. W czasie turnieju: pokaz ratownictwa medycznego, stra-
ży pożarnej, dogoterapii,

18.00 – występ zespołu muzycznego, po występie przejazd 
autobusem do Parku 700-lecia,

IMPREZY TOWARZYSZĄCE – 9 stycznia 2010 r.
Wielkoorkiestrowe Strzelanie i loteria fantowa organizowa-

ne przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Turniej Kopa, ognisko 
koła wędkarskiego z Tarnowa Podgórnego, poczęstunek przy-
gotowany przez Koło Seniorów z Tarnowa Podgórnego, VIII 
Turniej Halowy w Piłce Nożnej 

Uwaga – licytujemy!
Hitem tegorocznej licytacji będzie na pewno tygodniowy 

pobyt dla dwóch osób w Miami Beach (USA), w luksu-
sowym apartamentowcu z pływalnią, siłownią, salą rozryw-
kową, z bezpośrednim wyjściem na plażę i na najsłynniejszą 
ulicę Ocean Drive. Wartość – ok. 15 tys. złotych. Cena wywo-
ławcza: 3 tys. zł.

Ponadto TP BUS ufundował 5 
imiennych rocznych biletów 
autobusowych na wszystkie 
linie obsługiwane przez spół-
kę. Wartość każdego biletu – 
ponad 2 tys. zł., cena wywo-
ławcza – 200 zł.   

Czekamy na kolejne propozycje 
nagród do licytacji. Cały czas przyj-
mujemy fanty na loterię. Prosimy o 
kontakt z Dorotą Błoch, szefową tarnow-
skiego sztabu WOŚP tel. 61 89 59 233.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy

U nas finał trwa dwa dni!

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pom
ocy 1992 - 2011 G

ram
y do końca Świata i o jeden dzień dłużej Fundac

ja  Wielk
a 

Orkiest
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9 STYCZNIA 2011
DLA DZIECI Z CHOROBAMI

UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 30 listopada i 9 grudnia

W dniu 30 listopada 
2010 r. odbyła się uro-
czysta inauguracyjna 

sesja Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne VI kadencji. 

Zgodnie z tradycją sesję otwo-
rzył najstarszy radny obecnej ka-
dencji Władysław Olejniczak 
z Przeźmierowa. Następnie radni 
– z rąk Przewodniczącego Gmin-
nej Komisji Wyborczej Edwarda 
Sobańskiego – odebrali zaświad-
czenie o wyborze oraz złożyli uro-
czyste ślubowanie. Dla wszyst-
kich radnych była to niezwykle 
podniosła i wzruszająca chwila. 

Ze względu na objęcie od 
1 grudnia stanowiska Zastęp-
cy Wójta ślubowania nie złoży-
ła Ewa Noszczyńska-Szkurat. 
Rada Gminy dokonała następnie 
wyboru Przewodniczącego oraz 
dwóch Wiceprzewodniczących. 
W głosowaniu tajnym Przewod-
niczącym Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne wybrano kreślącego 
te słowa Grzegorza Leonharda 

z Przeźmierowa. Głosowało 19 
radnych. Wyboru dokonano przy 
18 głosach za i 1 głosie wstrzy-
mującym. Wiceprzewodniczący-
mi Rady Gminy zostali niemal 
równie imponującą większością 
głosów: Wojciech Janczewski z 
Baranowa i Jacek Latos z Prze-
źmierowa. Jednym z najważ-
niejszych wydarzeń sesji było 
złożenie ślubowania przez Wój-
ta Gminy Tadeusza Czajkę. Po 
tym podniosłym akcie Wójt wy-
głosił krótką informację o stanie 
Gminy i planach działania na lata 
2010 – 2014. 

Sesja w dniu 09.12.2010r.
Na swym kolejnym posiedze-

niu Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie wstąpienia kandydata z 
tej samej listy na miejsce radnego, 
któremu wygasł mandat. Z powo-
dów opisanych powyżej manda-
tu radnej nie przyjęła Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat. Kolejną osobą, 
która w wyborach do Rady Gmi-
ny z tej samej listy w okręgu nr 1 
zdobyła największą liczbę głosów 
okazał się Roman Tomaszewski z 
Tarnowa Podgórnego. Nowy rad-
ny złożył uroczyste ślubowanie. 
Następnie Rada wybrała przewod-
niczących komisji stałych oraz 
składy osobowe poszczególnych 
komisji. Decyzje kadrowe Rady 
w tym zakresie przedstawiają się 
następująco: 

Komisja Rewizyjna 
Władysław Olejniczak 

- Przewodniczący
Krzysztof Bartosik  - członek 
Marzena Gryska  - członek 
Elżbieta Szymkowiak  - członek 
Roman Tomaszewski  - członek 

Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gminy 

Józef Szewczyk 
- Przewodniczący 

Wojciech Janczewski  - członek 
Ewa Jurasz - członek 
Elżbieta Łowicka - członek 
Barbara Nowak  - członek 
Stanisław Walter - członek 
Henryk Witkowski - członek 

Komisja Spraw Społecznych 
Ewa Jurasz - Przewodniczący 

 Władysława Gorońska - czło-
nek 
Barbara Nowak  - członek 
Tomasz Paziewski  - członek 
Elżbieta Szymkowiak  - członek 
Marian Walczak  - członek 
Maria Zgoła - członek 

Komisja Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej 

Stanisław Walter
- Przewodniczący 

 Władysław Olejniczak - czło-
nek 
Michał Przybecki  - członek 
Mirosław Sroka - członek 
Henryk Witkowski - członek 
Maria Zgoła - członek 
Dorota Żakowska - członek 

Komisja Gospodarki i Ochro-
ny Środowiska 

Elżbieta Łowicka 
- Przewodniczący 

 Władysława Gorońska - czło-
nek 
Marzena Gryska - członek 
Jacek Latos  - członek 
Józef Szewczyk - członek
Roman Tomaszewski - członek 
Dorota Żakowska - członek 

Komisja Porządku Publiczne-
go i Bezpieczeństwa 

Krzysztof Bartosik 
- Przewodniczący 

Jacek Latos - członek 
Tomasz Paziewski - członek
Michał Przybecki - członek 
Mirosław Sroka - członek 
Marian Walczak - członek 

W dalszej części obrad Rada 
Gminy pojęła uchwały w spra-
wach :

- wyposażenia w majątek nowo 
wybudowanych przedszkoli w 
Tarnowie Podgórnym i Lusówku 
oraz Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym.

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na 2010 r.

- ustalenia wysokości wynagro-
dzenia Wójta Gminy.

Tematykę dalszych obrad zdo-
minowały sprawy bieżące. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Zgodnie z tradycją 

inauguracyjną sesję 

VI kadencji otworzył 

uroczyście najstarszy 

radny obecnej kadencji - 

Władysław Olejniczak  

z Przeźmierowa
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bezpieczeństwo

W związku z interwencjami dotyczącymi 
pojawiania się na terenach zabudowa-
nych naszej Gminy dzikich zwierząt, 

a konkretnie lisów oraz z obawami wyrażanymi 
przez mieszkańców dotyczącymi nietypowego 
zachowania tych zwierząt, a tym samym możli-
wością wystąpienia wścieklizny informujemy, iż 
Straż Gminna zwróciła się do Powiatowego Leka-
rza Weterynarii o opinię w tej sprawie. 

Z uzyskanych informacji wynika, iż „w powie-
cie poznańskim od 2006 r. nie stwierdzono żadne-
go przypadku wścieklizny, a na terenie całego wo-
jewództwa prowadzone są w sezonie wiosennym 
i jesiennym szczepienia lisów wolnożyjących. Co-
roczny monitoring wścieklizny zwierząt dzikich 
daje podstawę twierdzić, że na obecną chwilę nie 
istnieje zagrożenie chorobą.”

Usytuowanie osiedli ludzkich w sąsiedztwie pól 
i lasów sprawia, że do zabudowań podchodzą dzi-
ko żyjące zwierzęta w nadziei na łatwy dostęp do 
pożywienia. Najczęściej są to lisy, które mogą zna-
leźć w misce naszego czworonoga, pozostawionej 
na terenie posesji, smakowity kąsek lub resztki 
jedzenia wyrzucane w okolicach domostw przez 
mieszkańców. Nic więc dziwnego, że skwapliwie 
wykorzystują takie okazje. 

Wykładanie szczepionek dwukrotnie w cią-
gu roku spowodowało poprawę zdrowotności jak 
i zwiększenie populacji lisa. Jedynym rozwiąza-
niem problemu wydaje się redukcja liczby lisów 
poprzez zwiększenie odstrzału tego drapieżnika. 

Dlatego też przekazaliśmy 
uwagi mieszkańców 
właściwym miejsco-
wo kołom łowiec-

kim.
~EK

Nie ma zagrożenia 
wścieklizną

poprzez zwiększenie odstrzału tego drapieżnika. 
Dlatego też przekazaliśmy 

uwagi mieszkańców 
właściwym miejsco
wo kołom łowiec

kim.

W listopadzie Straż Gminna zrealizowała ogółem  266 interwencji. 
n	W dniach 1 i 2 listopada Straż Gminna  wraz z funkcjonariuszami 

Komisariatu w Tarnowie Podgórnym brała czynny udział w ogólnopol-
skiej akcji „Znicz”, zabezpieczaliśmy rejony wokół cmentarzy znajdu-
jących się na terenie naszej Gminy. Mieszkańcy oraz osoby przyjezdne 
chętnie współpracowały, co spowodowało że kierujący parkowali po-
jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem nie powodując utrudnień 
w ruchu drogowym.
n	Podjęliśmy  współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, czego efektem było przekazanie kamizelek odblaskowym 
uczniom klasy II Gimnazjum w Baranowie. W ramach kontynuacji ak-
cji „Bezpieczeństwo dzieci wiejskich na drogach” w grudniu kamizelki 
odblaskowe otrzymają również uczniowie szkoły podstawowej w Cera-
dzu Kościelnym.

n	 W Tarnowie Podgórnym nadal trwają kontrole umów i rachunków 
na wywóz odpadów. Z zadowoleniem stwierdzamy że w większości 
skontrolowanych posesji prowadzona jest segregacja odpadów, miesz-
kańcy Tarnowa Podgórnego chętnie dbają o środowisko, co przekłada 
się bezpośrednio na  posiadanie wymaganych umów i rachunków.
n	Z uwagą patrolujemy parki i place zabaw pod względem przestrze-

gania obowiązków nałożonych na właścicieli psów. O zakazie wpro-
wadzania psów na teren placów przypominają tabliczki, jak również 
informuje umieszczony w każdym parku regulamin. Pamiętajmy o każ-
dorazowym sprzątaniu odchodów  po naszych pupilach. W listopadzie 
odnotowaliśmy  wzrost zgłaszanych interwencji dotyczących braku za-
chowania nakazanych środków ostrożności  przy trzymaniu zwierzęcia. 
Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować mandatem karnym 
w wysokości 200 zł. Pragniemy również przypomnieć o obowiązku 
szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
n	Posiadanie zwierzęcia to wielka radość i ogromna odpowiedzial-

ność. Zanim zdecydujemy się, aby pod naszym dachem zamieszkał pies, 
przemyślmy, czy jesteśmy w stanie podołać wszystkim obowiązkom. 
Małe pieski często są świątecznym prezentem, zwierzę nie może być 
zabawką. Niestety często znajdujemy w naszej Gminie psy niechciane, 
zaniedbane, nikomu niepotrzebne, które w wyniku naszych działań zo-
stają przewiezione do schroniska. Nadchodzą mroźne dni, jeśli posiada-
my psa, to sprawdźmy, w jakim stanie znajduje się buda naszego stró-
ża. Bądźmy odpowiedzialnymi właścicielami, a zwierzę odwdzięczy się 
nam swoim oddaniem. 

~Artur Szeląg - Komendant Straży Gminnej

Z notatnika Gminnego 
Strażnika

Uczniowie gimnazjum w Baranowie w odblasko-
wych kamizelkach

W myśl obowiązujące-
go w naszej Gminie 
regulaminu porząd-

ku i utrzymaniu czystości nale-
ży odśnieżać chodniki położone 
wzdłuż nieruchomości. Należy 
usuwać nadmiar śniegu i lodu, 
który zalega na dachach obiektów 
budowlanych.

Przypominamy

fot. archiwum

Z notatnika Gminnego Z notatnika Gminnego 
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sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 30 listopada

30 listopada odbyła się 
uroczysta I sesja IV 
kadencji Rady Powia-

tu w Poznaniu. Przewodnictwo 
w obradach przekazano najstar-
szemu wiekiem radnemu, Janowi 
Kałuzińskiemu. Po stwierdzeniu 
quorum i wręczeniu zaświadczeń 
o wyborze na radnego Powiatu 
Poznańskiego, radni złożyli ślu-
bowanie. Po powołaniu Komisji 
Skrutacyjnej dokonano wyboru na 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Poznaniu, którym ponownie zo-

stał Piotr Burdajewicz z PO, wice-
przewodniczącymi są Krzysztof 
Robaszyński z PSL i Marek Lis 
z Niezależnych. Starostą został 
ponownie Jan Grabkowski z PO, 
wicestarostą ponownie wybrano 
Tomasza Łubińskiego z PO. Rada 
wybrała Członków Zarządu zo-
stali nimi, tak jak w poprzedniej 
kadencji, Ewa Dalc i Mieczysław 
Ferenc.

Obecnie Rada liczy 29 człon-
ków z tego 17 mandatów ma Plat-
forma Obywatelska, 5 mandatów 
Niezależni Dla Powiatu, 3 manda-
ty Polskie Stronnictwo Ludowe, 3 
mandaty Prawo i Sprawiedliwość, 
1 mandat SLD. 

8 grudnia odbędzie się następ-
ne posiedzenie Rady, na którym 
zostaną podjęte uchwały w spra-
wie powołania Komisji: Rewizyj-
nej, Finansów i Gospodarowania 
Mieniem Powiatu, Oświaty i Wy-

chowania, Komunikacji, Budow-
nictwa i Infrastruktury, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, Promocji, Rozwoju 
i Integracji Europejskiej, Statu-
towej i Spraw Organizacyjnych. 
Podjęta zostanie również uchwała 
w sprawie wynagrodzenia Staro-
sty Poznańskiego.

~Krystyna Semba,  
Radna Powiatu

Jako wybrani radni Powiatu Po-
znańskiego z naszego okręgu ser-
decznie dziękujemy za obdarzenie 
nas zaufaniem, jednocześnie de-
klarujemy rzetelną pracę na rzecz 
wspólnoty samorządowej.

Radni Powiatu 
~Krystyna Semba,  

Grażyna Głowacka,  
Przemysław Kiejnich,  

Piotr Burdajewicz

Wizyta premiera Donalda 
Tuska w Wielkopolsce.

12 listopada 2010 roku premier 
Donald Tusk odwiedził Wielko-
polskę. Na początku udał się do 
Pleszewskiego Centrum Medycz-
nego. Następnie zawitał do wsi 
Brzeźno, gdzie spotkał się ze stra-
żakami i gospodyniami. Odwie-
dził także trzy obiekty mieszczą-
ce się w kompleksie otwartym na 
początku października tego roku: 
remizy strażackiej, świetlicy wiej-
skiej i boiska „Orlik” z zapleczem. 
Całość kosztowała ok. 2,7 mln zło-
tych, z tego prawie 50 proc. środ-
ków pochodziło z dotacji.

Wybory samorzadowe
21 listopada 2010 roku w auli 

Politechniki Poznańskiej na Piotro-
wie zebrali się członkowie i sym-
patycy Platformy Obywatelskiej. 
Uczestniczyli w wieczorze wybor-
czym, który wieńczył okres kam-

panii samorządowej. W spotkaniu 
wziął udział poseł Waldy Dzikow-
ski. Platforma Obywatelska odnio-
sła duży sukces w powiecie po-
znańskim, gdzie uzyskała ponad 44 
procentowe poparcie i zdecydowa-
nie wygrała wybory do Rady Po-
wiatu Poznańskiego. Dzięki temu 
wynikowi w 29 osobowej Radzie 
Powiatu zasiadać będzie 17 przed-
stawicieli Platformy.

W głosowaniu 3 grudnia Sejm 
przyjął przygotowany przez komi-
sję kierowaną przez Waldy  Dziow-
skiego projekt kodeksu wyborcze-
go. Istotne zmiany to m.in.:

– w wyborach samorządowych, 
w okręgach jednomandatowych 
radni będą wybierani w gminach 
liczących do 40 tys. mieszkańców 
(obecnie ta zasada obowiązuje 
w gminach do 20 tys.), 

– dwudniowe głosowanie ma - 
w myśl projektowanych przepisów 
- charakter fakultatywny, co ozna-
cza, że o tym, czy wybory będą 
trwały jeden czy dwa dni zadecy-
duje osoba je zarządzająca, czyli 
np. w przypadku wyborów samo-
rządowych - premier, 

– lokale wyborcze otwarte będą 
w godzinach od 7 do 21,

– możliwość głosowania kore-
spondencyjnego dla obywateli prze-
bywających za granicami kraju,

– na listach wyborczych musi się 
znaleźć nie mniej niż 35 proc. kobiet 
i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn,

Teraz projekt trafi pod obrady 
Senatu.

17 listopada poseł W. Dzikowski 
wziął udział w uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego pod 
rozbudowę Szpitala Powiatowego 
we Wrześni, a 10 grudnia w uro-
czystości otwarcia rozbudowanej 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym.

~Biuro Prasowe PO

Składam serdeczne gratu-
lację wybranym radnym 
Gminy Tarnowo Podgór-

ne oraz Wójtowi Tadeuszowi 
Czajce. Jestem przekonany, że 
przez kolejne cztery lata nasza 
Gmina będzie dalej rozwijać 
się tak prężnie, jak do tej pory. 
A wszystkim mieszkańcom 
z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzę ra-
dosnych, rodzinnych, pełnych 
ciepła chwil.

~Waldy Dzikowski
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Stowarzyszenie Wiara Lecha 
i Fan Club Tarnowo Pod-
górne zachęcają wszyst-

kich mieszkańców Wielkopolski 
do wywieszania 27 grudnia biało-
czerwonych flag w celu uczcze-
nia rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Wiara Lecha 
przygotowała specjalnie na tę 
okazję repliki flag powstańczych 
z 1918 roku. 

Flagi (100 cm x 70 cm) w ce-
nie 10 zł można kupić w Poznaniu 
w sklepie Tifosi (ul. Piekary 10) 

Rocznica Powstania Wielkopolskiego  
– Wielkopolanie wywieszają flagi

lub zamówić u członka FC Tarnowo Podgórne pod 
adresem k_k_s@poczta.fm. Cały zysk przeznaczony 
zostanie na zakup specjalnych zniczy na groby po-
wstańców. Mapę dotychczas odnalezionych grobów 
i miejsc pamięci mogą państwo znaleźć na stronie 
www.27grudnia1918.pl.

Zachęcamy do wywieszania flag w celu upamięt-
nienia jedynego polskiego zwycięskiego powstania 
oraz pomocy w rozpropagowywaniu akcji.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu podsumo-
wującego tegoroczne akcje Stowarzyszenia Wiara 
Lecha: http://www.youtube.com/watch?v=M06ZN-
dQGn20

~na

Linia 01 Poznań Ogrody – Ceradz Kościelny
Poznań Ogrody 15:30 16:00 16:30 17:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:55
Przeźmierowo wiadukt  16:11 16:41  18:41 19:41  21:41 23:06
Swadzim Auchan  16:13        
Swadzim wiadukt  16:15 16:43  18:43 19:43  21:43 23:08
Sady.  16:18 16:46  18:46 19:46  21:46 23:11
Baranowo, Herlitz 15:41   17:26   20:41   
Napachanie 15:52   17:37   20:52   
Tarnowo Podgórne 16:00 16:25 16:53 17:45 18:53 19:53 21:00 21:53 23:18
Góra Stacja Pomp.   16:59  18:59  21:06  23:24
Rumianek klub 16:07 16:32  17:52 19:12 20:00 21:19 22:00 23:37
Lusówko Grabowa I  <->  <-> <-> <-> <-> <-> <->
Lusówko.  <->  <-> <-> <-> <-> <-> <->
Jankowice do (Ceradza) 16:11 16:36  17:56 19:16 20:04 21:23 22:04 23:41
Ceradz Kościelny 16:15 16:40  18:00 19:20 20:08 21:27 22:08 23:45

- 24.12.2010 w Wigilię bę-
dzie obowiązywał sobotni roz-
kład jazdy do godziny 16, a po 
16 podany obok. Po godz. 16 
linia 04 jest wpasowana w linię 
02, a 07 nie będzie kursować,

- w pierwsze i drugie świę-
to będzie obowiązywać rozkład 
niedzielny (linia 07 nie będzie 
w tych dniach kursować),

- 31.12.2010 będzie obowią-
zywać sobotni rozkład jazdy,

- 1.01.2011, Nowy Rok, bę-
dzie obowiązywać niedzielny 
rozkład jazdy (linia 07 nie bę-
dzie w tym dniu kursować),

- 2.01.2011 będzie obowiązy-
wać niedzielny rozkład jazdy.

~TP BUS

Linia 02 Lusowo – Poznań Ogrody
Lusowo kościół 15:05 15:55 17:30 19:00 20:30 22:00

Sierosław działki   17:17  20:17  

Wysogotowo drukarnia 15:14 16:04 17:39 19:09 20:39 22:09

Wysogotowo staw 15:15 16:05 17:40 19:10 20:40 22:10

Przeźmierowo Kościelna 15:20 16:10 17:45 19:15 20:45 22:15

Przeźmierowo wiadukt 15:22 16:12 17:47 19:17 20:47 22:17

Baranowo Intermotel 15:23 16:13 17:48 19:18 20:48 22:18

Poznań Ogrody 15:34 16:24 17:59 19:29 20:59 22:29

Linia 02 Poznań Ogrody – Lusowo
Poznań Ogrody 15:50 16:30 18:15 19:30 21:15 22:30

Baranowo Intermotel  16:40 18:25 19:40 21:25 22:40

Przeźmierowo wiadukt  16:41 18:26 19:41 21:26 22:41

Przeźmierowo Kościelna 16:05 16:46 18:31 19:46 21:31 22:46

Wysogotowo Staw  16:50 18:35 19:50 21:35 22:50

Batorowo Drukarnia  16:51 18:36 19:51 21:36 22:51

Sierosław działki  17:12  20:12   

Lusowo Otowska  16:57 18:42 19:57 21:42 22:57

Lusowo kościół  17:00 18:45 20:00 21:45 23:00

Linia 01 Ceradz Kościelny – Poznań Ogrody
Ceradz Kościelny 14:35  15:20   16:45 18:00  19:20 20:10 21:30
Lusówko.  15:10    16:55 18:10  19:30 20:20 21:40
Lusówko Grabowa I  15:14    16:59 18:14  19:34 20:24 21:44
Jankowice (do Poznania) 14:39  15:24   17:04 18:19  19:39 20:29 21:49
Rumianek klub 14:43  15:28   17:08 18:23  19:43 20:33 21:53
Kaźmierz     15:55       
Kokoszczyn,    15:27        
Góra Stacja Pomp     16:03   17:00  20:50  
Jankowice Kraftofoods  15:20          
Tarnowo Podgórne 14:50 15:24 15:35  16:10 17:15 18:30 17:07 19:50 20:55 22:00
Sady 14:57 15:31   16:17 17:22   19:57 21:02  
Swadzim kładka 15:00 15:34   16:20 17:25   20:00 21:05  
Napachanie   15:43    18:38    22:08
Swadzim Auchan     16:23       
Przeźmierowo wiadukt 15:03 15:37 15:55  16:29 17:28 18:50  20:03 21:08 22:20
Poznań Ogrody 15:14 15:48 16:06  16:40 17:39 19:01 p.pozn 20:14 21:19 22:31

informuje

Rocznica Powstania Wielkopolskiego  Rocznica Powstania Wielkopolskiego  
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dobra…  Pomyślność każdej miejscowości w naszej gminie 
zależy od nas wszystkich!

Pomimo różnic poglądowych pragniemy współpracować 
z Panem Wójtem, nadrzędną bowiem sprawą jest zawsze do-
bro mieszkańców. Wśród nowo wybranych radnych jest wie-
lu wspaniałych ludzi, którzy od lat bardzo skutecznie działają 
w naszym środowisku… Pragniemy dobrej z nimi współpra-
cy. Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje ze stro-
ny mieszkańców.

Pracę w Radzie Gminy traktujemy jako służbę dla drugie-
go człowieka. W spotkaniach przedwyborczych miałam moż-
ność poznać bliżej trudne problemy wielu mieszkańców… 
Pragnę im pomagać i uwrażliwić nasze społeczeństwo na po-
trzeby najsłabszych… Wyrazem tego pragnienia jest założe-
nie fundacji pod nazwą „Otoczmy troską życie”. Całą moją 
comiesięczną dietę radnej będę przekazywać na konto tejże 
fundacji…

Niech nadchodzące, piękne święta Bożego Narodzenia 
staną się okazją do pojednania, a nowo narodzony Chrystus 
przyniesie nam pokój serca oraz wiele zrozumienia dla dru-
giego człowieka. Niech Nowy Rok pobudzi nas do nowych 
działań na rzecz naszej wspólnoty!

W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców 
„Gmina - Nasza Mała Ojczyzna”

Barbara Nowak 
        barbaranowak@poczta.onet.eu

W imieniu Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Gmina – Nasza Mała oj-
czyzna”, serdecznie dziękuję za udzie-
lone nam poparcie w minionych Wybo-
rach Samorządowych 2010 r. Choć nie 
wygraliśmy, dzięki Wam nie czujemy 
się przegrani! Daliście nam siłę i wiel-
ki kredyt zaufania!  Mimo że mieliśmy 
utrudniony dostęp do Was wszystkich 
(niedostarczenie listów wyborczych, ulotek, niszczenie mo-
ich plakatów), udało mi się przekonać do mojej osoby wielu 
z Was!

Zapewniam, że nie zawiedziemy Państwa zaufania… Do-
łożymy wszelkich starań w dążeniu do dalszego rozwoju na-
szej gminy. Przez kolejne cztery lata będziemy pracować jako 
radni – najlepiej, jak potrafimy, by spełnić Wasze oczekiwa-
nia i postulaty. Nasze obowiązki w Radzie Gminy traktujemy 
bardzo poważnie i odpowiedzialnie, mając na uwadze przede 
wszystkim dobro mieszkańców! Wybór na radnych zobowią-
zuje nas do mądrego i życzliwego działania! 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które zdecy-
dowały się nam zaufać. Żywimy jednocześnie głębokie prze-
konanie, że wspólnymi siłami, dzięki solidarnej aktywności 
i osobistemu zaangażowaniu, dokonamy wiele dla ogólnego 

Zdecydowane poparcie, jakiego udzieliliście Państwo podczas wyborów samorządo-
wych 21 listopada 2010 r. dla kandydatów  KWW „Partnerstwo i Gospodarność” oraz 
mojej osoby, to docenienie dokonań minionej kadencji, jak również zaakceptowanie 
naszych zamierzeń przedstawionych w programie wyborczym.

Wyrażona tak jednoznacznie decyzja jest powodem do dumy, zadowolenia i satys-
fakcji . Oznacza, że  działaniami przekonaliśmy Państwa do naszej wizji strategicznego  
rozwoju Gminy, opartego na zasadach partnerstwa i gospodarności.

   
Zapewniam jednocześnie, że ten imponujący wynik wyborczy traktujemy jako zo-

bowiązanie nas do nieustającego zaangażowania w służbę na rzecz społeczności lokal-
nej.

 
Wierzę, że we współpracy z Radą Gminy, organizacjami społecznymi, sołtysami i ra-

dami sołeckimi, a przede wszystkim z Państwem – Mieszkańcami oraz Przedsiębiorca-
mi Gminy Tarnowo Podgórne - będziemy kreować naszą lepszą, wspólną  przyszłość.

W imieniu KWW „Partnerstwo i Gospodarność” serdecznie dziękuję.

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy

Szanowni Państwo,  
Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Tarnowo Podgórne

imieniu Komitetu Wyborczego 

rach Samorządowych 2010 r. Choć nie 

ki kredyt zaufania!  Mimo że mieliśmy 
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Gmina Nasza Mała
Ojczyzna
21,21%

Partnerstwo
i Gospodarność

78,79%

Wyniki wyborów do Rady Gminy

85% 87%
84% 81%

69%

78% 77%

63%

15% 13%
16%

19%

31%

22% 23%

37%

Tadeusz Czajka
76,25%

Barbara Nowak
23,75%

Wyniki wyborów na Wójta Gminy

Wyniki głosowania na Wójta Gminy  w poszczególnych obwodach

obwody nr 1 i 7:
Tarnowo Podgórne

obwód nr 4:
Ceradz Kościelny, 

Jankowice, Lusówko,
Sierosław

obwód nr 8:
Góra, Kokoszczyn, 

Rumianek

obwód nr 2:
Lusowo, Sady

obwód nr 5:
Baranowo

obwód nr 10:
Chyby

obwód nr 11:
Batorowo, Swadzim, 

Wysogotowo

obwody nr 3, 6 i 9:
Przeźmierowo

Tadeusz Czajka

Barbara Nowak

Gmina Nasza Mała
Ojczyzna
21,21%

Partnerstwo
i Gospodarność

78,79%

Wyniki wyborów do Rady Gminy

85% 87%
84% 81%

69%

78% 77%

63%

15% 13%
16%

19%

31%

22% 23%

37%

Tadeusz Czajka
76,25%

Barbara Nowak
23,75%

Wyniki wyborów na Wójta Gminy

Wyniki głosowania na Wójta Gminy  w poszczególnych obwodach

obwody nr 1 i 7:
Tarnowo Podgórne

obwód nr 4:
Ceradz Kościelny, 

Jankowice, Lusówko,
Sierosław

obwód nr 8:
Góra, Kokoszczyn, 

Rumianek

obwód nr 2:
Lusowo, Sady

obwód nr 5:
Baranowo

obwód nr 10:
Chyby

obwód nr 11:
Batorowo, Swadzim, 

Wysogotowo

obwody nr 3, 6 i 9:
Przeźmierowo

Tadeusz Czajka

Barbara Nowak

Okręg Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów w skali okręgu wyborczego

1

Noszczyńska-Szkurat Ewa Wiktoria 546 17.43%
Walter Stanisław Józef 253 8.08%
Łowicka Elżbieta 187 5.97%
Paziewski Tomasz 178 5.68%
Szewczyk Józef 172 5.49%
Przybecki Michał 154 4.92%
Sroka Mirosław Eligiusz 119 3.80%
Gorońska Władysława 112 3.57%

2

Janczewski Wojciech 436 16.26%
Szymkowiak Elżbieta Maria 248 9.25%
Walczak Marian Stanisław 245 9.14%
Bartosik Krzysztof 238 8.88%
Jurasz Ewa 235 8.77%
Gryska Marzena Sylwia 193 7.20%
Zgoła Maria Stefania 137 5.11%

3

Latos Jacek Antoni 298 13.51%
Leonhard Grzegorz Tomasz 289 13.11%
Żakowska Dorota Barbara 220 9.98%
Nowak Barbara 207 9.39%
Witkowski Henryk Marian 107 4.85%
Olejniczak Władysław 74 3.36%

Partnerstwo i Gospodarność

Gmina - Nasza Mała Ojczyzna

Wyniki wyborów do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
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Okręg nr 1 (Góra, Kokoszczyn, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław, Lusówko, Tarnowo Podgórne)
Liczba mandatów: 8 Frekwencja: 53,20 %

KWW Partnerstwo i Gospodarność

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Noszczyńska-Szkurat Ewa 
Wiktoria 

53 Tarnowo Podgórne 546 17.43% Tak

2 Szewczyk Józef 60 Lusówko 172 5.49% Tak

3 Łowicka Elżbieta 57 Jankowice 187 5.97% Tak

4 Walter Stanisław Józef 63 Tarnowo Podgórne 253 8.08% Tak

5 Zygmańska Dorota Katarzyna 40 Tarnowo Podgórne 92 2.94% Nie

6 Królak Kazimierz 72 Ceradz Kościelny 137 4.37% Nie

7 Tomaszewski Roman 58 Tarnowo Podgórne 148 4.72% Nie

8 Jóźwik Dariusz Radosław 41 Sierosław 92 2.94% Nie

9 Pietrucha Jacek 59 Tarnowo Podgórne 130 4.15% Nie

10 Maciejewska Joanna Małgorzata 42 Tarnowo Podgórne 63 2.01% Nie

11 Thomas Przemysław 43 Góra 100 3.19% Nie

12 Paziewski Tomasz 39 Lusówko 178 5.68% Tak

13 Graczyk Krzysztof Antoni 59 Tarnowo Podgórne 22 0.70% Nie

14 Szmiel Dorota Gabriela 45 Kokoszczyn 45 1.44% Nie

15 Klaczyński Czesław Henryk 52 Rumianek 83 2.65% Nie

16 Przybecki Michał 21 Tarnowo Podgórne 154 4.92% Tak

Głosów na listę 2 402 76.67%

KWW Gmina - Nasza Mała Ojczyzna

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Sroka Mirosław Eligiusz 55 Jankowice 119 3.80% Tak

2 Kubiak Zbigniew 55 Sierosław 90 2.87% Nie

3 Kurowska Aneta 30 Poznań 87 2.78% Nie

4 Skrobała Aurelia Maria 41 Ceradz Kościelny 44 1.40% Nie

5 Małaj-Śliwińska Sylwia 32 Tarnowo Podgórne 34 1.09% Nie

6 Korbanek Przemysław Jakub 28 Tarnowo Podgórne 74 2.36% Nie

7 Gorońska Władysława 59 Tarnowo Podgórne 112 3.57% Tak

8 Cytlak Marzena Maria 57 Góra 12 0.38% Nie

9 Królikowski Tomasz Patryk 25 Jankowice 9 0.29% Nie

10 Olejniczak Janina 55 Tarnowo Podgórne 17 0.54% Nie

11 Skorupska Hanna Maria 38 Tarnowo Podgórne 15 0.48% Nie

12 Sędziak Anna Lena 38 Tarnowo Podgórne 22 0.70% Nie

13 Bartkowiak Henryk 61 Ceradz Kościelny 53 1.69% Nie

14 Dragan Łukasz Mariusz 28 Tarnowo Podgórne 43 1.37% Nie
Głosów na listę 731 23.33%

Okręg nr 2 (Batorowo, Lusowo, Swadzim, Sady, Wysogotowo, Chyby, Baranowo)
Liczba mandatów: 7 Frekwencja: 52,65 %

KWW Partnerstwo i Gospodarność

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Janczewski Wojciech 58 Baranowo 436 16.26% Tak

2 Gustowski Juliusz Witold 55 Sady 134 5.00% Nie

3 Jurasz Ewa 51 Chyby 235 8.77% Tak

4 Bartosik Krzysztof 51 Baranowo 238 8.88% Tak

5 Tyborska-Norkowska Agata Ewa 41 Lusowo 123 4.59% Nie

6 Szymkowiak Elżbieta Maria 58 Wysogotowo 248 9.25% Tak

7 Zgoła Maria Stefania 63 Swadzim 137 5.11% Tak

8 Sadalski Radosław 39 Baranowo 77 2.87% Nie
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Okręg nr 3 (Przeźmierowo)
Liczba mandatów: 6 Frekwencja: 46,64 %

KWW Partnerstwo i Gospodarność

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Latos Jacek Antoni 65 Przeźmierowo 298 13.51% Tak

2 Leonhard Grzegorz Tomasz 52 Przeźmierowo 289 13.11% Tak

3 Żakowska Dorota Barbara 50 Przeźmierowo 220 9.98% Tak

4 Wasyl Józef 63 Przeźmierowo 90 4.08% Nie

5 Ciepielewski Bogusław Jan 61 Przeźmierowo 77 3.49% Nie

6 Motylewska Maria Czesława 55 Przeźmierowo 44 2.00% Nie

7 Nowaczewski Andrzej Paweł 56 Przeźmierowo 98 4.44% Nie

8 Witkowski Henryk Marian 61 Przeźmierowo 107 4.85% Tak

9 Żuchowska Monika 24 Przeźmierowo 102 4.63% Nie

10 Hauffa Ryszard 58 Przeźmierowo 86 3.90% Nie

11 Foremski Czesław Kazimierz 66 Przeźmierowo 90 4.08% Nie

12 Kozieł Łukasz 25 Przeźmierowo 54 2.45% Nie

Głosów na listę 1 555 70.52%

KWW Gmina - Nasza Mała Ojczyzna

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Nowak Barbara 57 Przeźmierowo 207 9.39% Tak

2 Zarzyński Janusz Antoni 62 Przeźmierowo 50 2.27% Nie

3 Jagiełka Janusz Aleksander 61 Przeźmierowo 58 2.63% Nie

4 Ratajczak Przemysław 40 Przeźmierowo 46 2.09% Nie

5 Witczak Karina Agata 42 Przeźmierowo 44 2.00% Nie

6 Zygmanowski Kazimierz 61 Przeźmierowo 31 1.41% Nie

7 Charzyński Andrzej Józef 64 Przeźmierowo 12 0.54% Nie

8 Szyrner Grzegorz 51 Przeźmierowo 24 1.09% Nie

9 Nowicka Aurelia Anna 57 Przeźmierowo 25 1.13% Nie

10 Olejniczak Władysław 70 Przeźmierowo 74 3.36% Tak

11 Mazurek Adam Władysław 63 Przeźmierowo 52 2.36% Nie

12 Dziekańska Elżbieta Grażyna 59 Przeźmierowo 27 1.22% Nie

Głosów na listę 650 29.48%

9 Walczak Marian Stanisław 64 Lusowo 245 9.14% Tak

10 Gryska Marzena Sylwia 39 Sady 193 7.20% Tak

11 Szafrański Mieczysław Michał 64 Batorowo 119 4.44% Nie

12 Maciejewski Stanisław Kazimierz 67 Baranowo 53 1.98% Nie

13 Baczyński Krzysztof Stanisław 47 Lusowo 14 0.52% Nie

14 Mieloch Maciej 38 Baranowo 109 4.07% Nie

Głosów na listę 2 361 88.06%

KWW Gmina - Nasza Mała Ojczyzna

numer na liście imię i nazwisko wiek miejsce zamieszkania liczba ważnych głosów procent ważnych głosów mandat

1 Gola Krzysztof Józef 53 Sady 30 1.12% Nie

2 Okupniak Roman 53 Lusowo 67 2.50% Nie

3 Ciesielska Violetta Magdalena 48 Swadzim 61 2.28% Nie

4 Nowak Maciej Mateusz 20 Lusowo 7 0.26% Nie

5 Bertrandt Marek 57 Lusowo 30 1.12% Nie

6 Kucharski Wojciech Antoni 52 Lusowo 41 1.53% Nie

7 Posadzy Paweł Karol 59 Chyby 44 1.64% Nie

8 Szostak Jan Stanisław 70 Baranowo 40 1.49% Nie

Głosów na listę 320 11.94%
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  stowarzyszenia

Kolejne spotkanie człon-
ków Tarnowskiego Sto-
warzyszenia Przedsię-

biorców odbyło się w firmie Auto 
Delik w Przeźmierowie.

Firma ta rozpoczęła działalność 
w 1993 roku i specjalizuje się 
w kompleksowej likwidacji szkód 
komunikacyjnych samochodów 
osobowych, dostawczych, cięża-
rowych i specjalnych wszystkich 
marek. Od października 2010 
roku przy ulicy Składowej 17 uru-
chomiony został Wzorcowy Salon 
Sprzedaży i Serwis samochodów 
KIA - DELIK. Jest to pierwszy 
w Polsce obiekt zgodny z nowymi 
wytycznymi standardu producen-
ta. Wyspecjalizowany personel 
jest odpowiedzialny za doradztwo 
przy wyborze optymalnego samo-
chodu, finansowania zakupu oraz 
ubezpieczenia. Szeroki wachlarz 
samochodów testowych pozwa-
la doświadczyć dynamiki oraz 
zachowania pojazdów podczas 

Firma AUTO DELIK 
gościła przedsiębiorców z TSP

proponowanych jazd testowych. 
Serwis mechaniczny (wielomar-
kowy) jest jednym z najnowo-
cześniejszych i technologicznie 
zaawansowanych obiektów tego 
typu w Wielkopolsce. Dla klien-
tów serwisowych oferuje bezpłat-
ny samochód zastępczy na czas 
wykonywanej naprawy. Firma 

dysponuje flotą 60 samochodów 
zastępczych. Strona internetowa: 
www.salonkia.pl.

Wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani wstąpie-
niem do Stowarzyszenia zapra-
szamy na naszą stronę www.tsp.pl 
w celu pobrania deklaracji człon-
kowskich. ~K.Sz.

Uchwała  Nr LXXXI/ 834 /2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: likwidacji odrębnego obwo-
du głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 
1190) w związku z Rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 17 września 
2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast  wyznaczo-
nych na niedzielę 21 listopada 2010 r. (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151) oraz art. 18 
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmia-
nami) na wniosek Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwala się co następuje: 

§ 1
Likwiduje się odrębny obwód głosowania 

Nr 12 w Baranowie z dniem 6.11 2010 r. tj. 
z dniem pozyskania informacji o braku osób 
uprawnionych do głosowania w utworzo-
nym obwodzie.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne Nr LXXVIII/787/2010 z dnia 28 
września 2010 r. w sprawie: utworzenia od-
rębnego obwodu głosowania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 
§ 4
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wiel-

kopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w 
Poznaniu. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia z mocą obowiązującą od dn. 6.11 2010 r.  
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty - przez jej rozplakato-
wanie i opublikowanie w miesięczniku „Są-
siadka-Czytaj”.  

                                                               
Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr LXXXI/ 834 /2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: likwidacji odrębnego obwo-
du głosowania 

 W związku z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w 
sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw, Rady 
m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. War-
szawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast  (Dz. U. z 2010 r. Nr 
171, poz. 1151)  wyznaczonych na niedzielę 
21 listopada 2010 r.   Rada Gminy na wnio-
sek wójta po zasięgnięciu opinii Dyrekto-
ra Aresztu Śledczego w Poznaniu, pismo z 
dn. 22.09 2010 r. data wpływu do tut. urzę-
du 27.09 2010 r. znak DOP-071/2/10/40099 
utworzyła odrębny obwód głosowania dla 
wyborców przebywających w zakładach 
karnych i aresztach śledczych oraz w oddzia-
łach zewnętrznych tych zakładów i aresztów 
dla wyborców objętych rejestrem wyborców 
w gminie, na której położona jest jednostka, 
a więc Baranowo ul. Budowlanych 14. 

 W związku z powiadomieniem przez 
Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu 
znak D/OP-071/2/10/40099 z dnia 5.11 2010 
r. data wpływu do tut. urzędu 6.11 2010 r. 
utworzenie odrębnego obwodu głosowania 
stało się bezprzedmiotowe art. 30 ust. 2d  or-
dynacji wyborczej do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 
2003 r.  Nr 159, poz. 1547 wraz z później-
szymi  zmianami).   
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 stowarzyszenia

Tradycyjnie mszą świętą 
koncelebrowaną 11 listo-
pada o godz. 11.00 rozpo-

częły się obchody rocznicy odzy-
skania niepodległości w Tarnowie 
Podgórnym. 

Ksiądz proboszcz Adam Pro-
zorowski w homilii podkreślił 
znaczenie słowa wolność i tożsa-
mość narodowa. Przypomniał tak-
że o wartości krzyża w życiu na-
szego kraju. W czasie przemarszu 
pod pomnik poległych zabrzmia-
ły wojskowe nuty Orkiestry Dętej 
„Da Capo”. Poczty sztandarowe, 
przedstawiciele stowarzyszeń, 
młodzież szkolna, władze i miesz-
kańcy gminy modlili się w intencji 
zmarłych i uczestniczyli w apelu 
poległych. Całość, zgodnie z wie-
loletnim zwyczajem, przygoto-
wywali i prowadzili członkowie 
bractwa. 

Popołudnie upłynęło w miejsco-
wym celstacie na V Powszechnym 
Obywatelskim Strzelaniu Niepod-
ległościowym oraz na śpiewaniu 
pieśni i piosenek wojskowych. 
Najważniejsze trofeum, Tarcza 

Niepodległościowa, pozostała na 
miejscu. Zdobył ją Waldemar Ku-
biak, chorąży naszego bractwa. 
Przy tradycyjnych poznańskich 
rogalach świętomarcińskich czas 
płynął niezwykle szybko. 

Z uśmiechem wspominano uła-
nów pukających w okienko i po-
szukiwano zagubionego, zakocha-
nego serca, które „za wojskiem 
poleciało”. Z nutką nostalgii, 
w towarzystwie brata Zbigniewa 
Dłużniewskiego, uczestnika walk 
pod Monte Cassino, zapewniano, 

że „przejdą lata i wieki przeminą 
(…) tylko maki pod Monte Cassi-
no czerwieńsze będą, bo z polskiej 
wzrosły krwi”, by w chwili zadu-
my przypomnieć,  że „Jasieńkowi 
(…) wyrósł na mogile białej róży 
kwiat”. Jak przysięga zabrzmiało 
„Polka mnie zrodziła, z jej pier-
si wyssałem, być Ojczyźnie wier-
nym, a kochance stałym…”

Cóż dodać?!
„Ojczyzna to wielki zbiorowy 

obowiązek. Narody tracą pamięć 
– tracą życie” ~W.M.

W listopadzie, w siedzibie 
firmy ZPC „GLUTE-
NEX” Andrzej Kawa  

w Sadach odbyły się Andrzejki 
zorganizowane przez nasz Zakład 
i Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR. 

W imprezie wzięło udział po-
nad 30 osób – pracowników ZPC 
„GLUTENEX” i członków Stowa-
rzyszenia. Zabawa rozpoczęła się  
o godzinie 16. Wszystkich uczest-
ników powitała Maria Konieczna. 
Gwoździem programu był tancerz 
studia Dance Center w Poznaniu 
Łukasz Ludwiczak, który wyko-
nał kilka pokazowych tańców: 
hip-hop, standardowych i latyno-
amerykańskich, tańcząc zarówno 
solo jaki i w duecie z koleżanka-

ROK-TAR na andrzejkach w Sadach

mi. Dla gości był słodki poczęstu-
nek oraz wróżby m.in. lanie wo-
sku. Oprawę muzyczną imprezy 
zapewnił pracownik ZPC „GLU-

TENEX” Marcin Kortus znany 
pod pseudonimem dj Mały. Zaba-
wa zakończyła się o godzinie 19.

~Maria Konieczna

Bractwo Kurkowe podczas 11 listopada

Andrzejki ROK-
TAR-u

fot. archiwum
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 lotnisko~cd.

W ostatnim czasie bardzo wiele informacji w prasie pojawia 
się na temat protestu mieszkańców naszej Gminy przeciwko 
rozbudowie lotniska na Ławicy. Między innymi ponad 700 

osób złożyło wniosek o odrzucenie raportu środowiskowego przygo-
towanego przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o. Jako 
mieszkańcy przygotowaliśmy ponad 13 stronicowy materiał. Złożono 
również wnioski indywidualne. Uważamy, że raport jest nierzetelny. 
Swoje informacje zamieszczają również władze lotniska. Niestety – na-
szym zdaniem – nie zawsze rzetelnie. 

Stąd przedstawiamy kilka istotnych faktów. 
Przede wszystkim nie jest prawdą, że chcemy likwidacji lotniska na 1. 
Ławicy. Rozumiemy, że jest ono ważne dla Poznania i regionu. Nie 
protestowaliśmy pomimo kilkukrotnego zwiększenia skali operacji 
w ostatnich 5 latach, rozumiejąc nadrzędny interes miasta. Dzisiaj 
jednak naszym zdaniem skala operacji dochodzi już do granic moż-
liwości z punktu widzenia obowiązujących norm hałasu. Mamy 
podstawy sadzić, że obecny zarząd spółki wiedział o tym już kilka 
lat temu i nic nie zrobił. 
Przez swoje zaniedbania i zaniechania zarząd spółki doprowadził 2. 
do obecnej sytuacji, a dzisiaj wprowadza w błąd opinię publiczną 
i władze naszego regionu, co do skutków forsowanego rozwiąza-
nia. 
Trudno zaakceptować działania obecnego zarządu spółki Port Lot-3. 
niczy Poznań Ławica Sp. z o.o. Jest w nich wiele zastanawiających 
i niewyjaśnionych kwestii. Generalnie naszym zdaniem zmierzają 
one do znacznej degradacji Przeźmierowa i Baranowa w perspek-
tywie 10 – 20 lat. 
Dzisiaj – nie wprost – zarząd spółki mówi nam mieszkańcom: 4. 
„musicie opuścić swoje domy, bo spółka musi realizować swoje 
cele biznesowe”. Taka będzie konsekwencja realizacji zamierzeń 
spółki i  wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania (według 
niektórych dokumentów spółki, do których dotarliśmy, zarząd pla-
nuje ponad 6-krotne zwiększenie liczby operacji). Koszty społecz-
ne będą znaczne, czego zarząd spółki nie uwzględnia i o nich nie 
mówi, wprowadzając tym samym w błąd opinię publiczną i  władze 
naszego regionu. 
Uważamy, że mamy prawo normalnie i godnie mieszkać. Nie po-5. 
winniśmy ponosić konsekwencji zaniedbań zarządu spółki. Jesz-
cze 10 – 12 lat temu z informacji przekazywanych przez lotnisko 
wynikało, że będzie ono funkcjonowało do okresu 2012 - 2015 r. 
A co zrobiono w tym zakresie w ostatnich 4 – 5 latach, a także 
wcześniej? 
Nie akceptujemy lotów nocnych. Są one zakazane na lotniskach 6. 
na zachodzie i w Polsce, między innymi na Okęciu w  Warszawie. 
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) utrzymuje, że 
na warszawskim lotnisku z powodu ograniczeń hałasowych linie 
lotnicze w nocy mogą lądować tylko awaryjnie !!! (pisze na ten te-

mat Gazeta Prawna z 18 listopada 2010 r.). Noc-
ne loty czarterowe są więc wykluczone w War-
szawie. Ale nie na Ławicy. Zarząd spółki upiera 
się, że one muszą być realizowane. Dlaczego i  
jakim kosztem? 
Mamy świadomość, że lotnisko jest ważne dla 7. 
naszego regionu. Regularne połączenia rejsowe 
stanowią o atrakcyjności Poznania i Wielkopol-
ski na arenie międzynarodowej i są czynnikiem 
ich rozwoju. Trudno jednak zaakceptować, aby 
dla czysto komercyjnych celów była rozwijana 
działalność powodująca znaczne uciążliwości, 
ogromne koszty społeczne i negatywne oddzia-
ływanie na nasze zdrowie. Zdecydowana więk-
szość lotów czarterowych i innych połączeń 
poza połączeniami rejsowymi nie wnosi dodat-
kowej wartości dla naszego regionu. Nie są one 
czynnikiem decydującym o znaczeniu Poznania 
na arenie międzynarodowej, w przeciwieństwie 
do lotów rejsowych. W związku z powyższym 
uważamy, że do czasu znalezienia nowej (lub 
dodatkowej) lokalizacji lotniska loty czarterowe 
i inne (poza rejsowymi) powinny być ogranicza-
ne i eliminowane, a w ich miejsce powinny być 
wprowadzane połączenia rejsowe.
Z ubolewaniem stwierdziliśmy, że nas, miesz-8. 
kańców, właściwie pominięto w raporcie i my 
się nie liczymy w zderzeniu z zamierzeniem 
rozbudowy lotniska. Trudno nam uwierzyć, że 
raport, który winien być odzwierciedleniem 
prawdy obiektywnej, stał się przekłamaniem 
istotnych zagadnień dla środowiska. Naszym 
zdaniem raport ten z tych właśnie względów nie 
może stanowić podstawy do wydania wszelkich 
decyzji, związanych z inwestycją. 
Istnieje również szereg innych uzasadnionych 9. 
wątpliwości co do rzetelności wspomnianego 
raportu przygotowanego przez Port Lotniczy 
Poznań – Ławica Sp. z o.o. Mamy podstawy są-
dzić, że zarząd gra nie fair. Nie uwzględnia on 
wielu aspektów i zagrożeń. Mamy prawo zapy-
tać, czy zarząd spółki informował o nich władze 
naszego regionu i opinię publiczną ? 

Liczymy na wsparcie wszystkich mieszkańców na-
szej Gminy. 

Krzysztof Bartosik,  
Andrzej Nowaczewski, Leszek Wardeński

Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie lotniska

„Musicie opuścić swoje domy!”

Wiadomości muzealne

Serdecznie zapraszamy 28 grudnia 2010 roku o 12.00 na obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
W tym dniu w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim na cmentarzu lusowskim cmentarzu na grobie Naczelnego Dowódcy 
Powstania Wielkopolskiego generała Józefa Dowbora Muśnickiego nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Tego dnia Muzeum będzie czynne w godzinach 10.00-14.00, a wstęp będzie bezpłatny.
W okresie świątecznym 24-27 grudnia Muzeum będzie nieczynne.

~ARz
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Kolejny teatralny sukces 
stał się udziałem naszych 
grup teatralnych. Tym ra-

zem laury do naszej Gminy przy-
wiozła grupa teatralna NOVI 
z Przeźmierowa. Prowadzony 
przez Teresę Mańczak-Ciukszę 
zespół otrzymał wyróżnienie za 
koncepcję inscenizacyjną spek-
taklu „Bolero” wg. Grzegorza 
Reszki. Gratulujemy!

NOVI to dwunastka gimnazja-
listów i licealistów. Skupiają się 
wokół słowa, ruchu scenicznego 
i wyobraźni. Bywa, że swoją pracę 
konsultują z ludźmi teatru. Przepa-
dają za wyjazdami warsztatowymi 
(byli już w Białym Dunajcu i No-
wym Dymaczewie) i poznańskimi 
teatrami, które chętnie odwiedzają.
 ~Jarek Krawczyk

NOVI z 
wyróżnieniem

Spotkania z kulturą, spotka-
nia z dobrą książką, czyli 
fotoreportaż z jesiennych 

spotkań i nie tylko.
Barbara Kosmowska – autor-

ka bestsellerowych powieści na 
spotkaniu z miłośnikami literatu-
ry z gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym (zdjęcie obok).

Arkadiusz Niemirski – pisarz, 
dziennikarz, satyryk. Dwugodzin-
ne spotkanie połączone z projek-
cją multimedialną wzbudziło duże 
zainteresowanie wśród uczniów 
szkoły podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym.

Izabella Klebańska i ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w Lu-
sówku. Interesująca muzycz-
na lekcja o Fryderyku Chopinie, 
w trwającym Roku Chopinow-
skim (zdjęcie obok).

Szeroka i różnorodna działal-
ność Biblioteki kierowana jest do 
różnych grup odbiorców od lat 5 
do… 105 i o różnych zaintereso-
waniach. 

Na wykład dla członków Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku dy-
rektor Biblioteki Publicznej 

w Tarnowie Podgórnym zaprosiła dr Dorotę Mrozek 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
z Instytutu Filologii Polskiej. Mamy nadzieję, że wy-
kład z literatury o biblioterapeutycznej roli książki 
i nie tylko zainteresował i zachęcił uczestników do 
poszerzania wiedzy i zainteresowań. 

Biblioteka była także współorganizatorem spo-
tkania ze znaną i bardzo popularną pisarką Moniką 

Informator kulturalny Biblioteki Publicznej
Szwają na inauguracji roku aka-
demickiego UTW w Tarnowie 
Podgórnym.

„Do dzieł Prousta/ nie dodają 
w księgarni pilota,/ nie można się 
przełączyć / na mecz piłki noż-
nej/ albo na kwiz, gdzie do wy-
grania jest volvo./ Żyjemy dłużej,/ 
ale mniej dokładnie/ i krótszymi 
zdaniami. /Podróżujemy szybciej, 
częściej, dalej/ choć zamiast wspo-
mnień przywozimy slajdy…/”

Tym wierszem polskiej noblist-
ki Biblioteka zaprasza wszystkich 
na chwile świątecznego relaksu 
z dobrą książką. A księgozbiór 
zgromadzony w Bibliotece – bo-
gata oferta o różnej tematyce, jest 
wart poznania.

Na stronach internetowych 
Biblioteki www.bibliotekatp.
pl można znaleźć informacje 
o książkach dostępnych w na-
szych placówkach, dostępny jest 
również katalog on-line ułatwia-
jący zapoznanie się z księgozbio-
rem. W grudniu tradycyjnie duży 
wybór nowości wydawniczych 
dla wszystkich.

~ I.B.

Wielki Koncert Noworoczny  
z Gwiazdą

Zbigniew Wodecki, artyści 
baletu Teatru Muzyczne-
go i orkiestra symfonicz-

na będą wykonawcami kolej-
nego, siódmego już, Koncertu 
Noworocznego, który odbę-
dzie się w Tarnowie Podgór-
nym w niedzielę, 16 stycznia 
o godz. 17. 

Patronat nad tym wydarze-
niem sprawuje Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka. Bilety w ce-
nie 25 zł do nabycia w Do-
mach Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, 
ul. Poznańska 96) i Przeźmie-
rowie (ul. Ogrodowa 13). In-
formacje i rezerwacja pod nr  
tel. 61 8 959 228.  ~na

Wielki Koncert Noworoczny  Wielki Koncert Noworoczny  
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Ze świętami przychodzi do nas wiele zwyczajów, które mają dodać 
uroku tym magicznych chwilom. Pomiędzy nimi wkradł się po-
mysł na wysyłanie świątecznych kartek. Niektórzy z nas kupują 

gotowe, inny sami je wykonują, a w dobie internetu wysyłamy również 
elektroniczne kartki. Dobieramy starannie życzenia, niekiedy do koperty 
wkładamy opłatek dla bliskich, którzy są daleko od nas. Wysyłając taką 
kartkę chcemy pokazać, że pamiętamy o naszych znajomych, krewnych, 
koleżankach czy kolegach ze szkolnej ławki. Chyba każdemu z nas robi 
się ciepło na sercu, gdy sam dostanie taką kartkę.

W tym roku w naszej Gminie zbliżającym się świętom towarzyszył 
inny, niż dotychczas, konkurs plastyczny. Już nie etykieta na pudełko 
zapałek, ale właśnie kartka świąteczna była jego tematem. Do udziału 
w konkursie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół i przedszko-
li. Zwyciężyła Małgorzata Stankiewicz, uczennica klasy IIIa Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym (kartka na okładce). Ze względu na bardzo wyso-
ki poziom przyznano aż 15 wyróżnień. Oto pełna lista nagrodzonych.

NAGRODA GŁÓWNA:
Małgorzata Stankiewicz
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, kl. III a

WYRÓŻNIENIA:
Przedszkolaki:
Maja Kapczyńska
Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
Amelka Melosik
Przedszkole „Chatka Misia Uszatka” w Lusowie

Świąteczna kartka

W czasie ferii dzieci się 
nudzą? W żadnym wy-
padku! Zwłaszcza, gdy 

mogą spędzić je z rówieśnikami 
podczas specjalnych zajęć kultu-
ralnych i sportowych. W Tarno-
wie Podgórnym i Przeźmierowie 
odbędą się po dwa pięciodniowe 
cykle zajęć dla dzieci pod hasłem 
„Ferie zimowe”.  W dni powsze-
dnie między 10 a 14 czeka na naj-
młodszych wiele atrakcji. Zapisy 
od 5 stycznia w Domu Kultury w 
Przeźmierowie i w Szkole Podsta-
wowej w Tarnowie Podgórnym. 
Szczegółowy rozkład zajęć:

Ferie Zimowe z GOK „Sezam”

Uczniowie klas I - III
Hubert Bąk
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym, klasa II
Tomasz Fąka
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa II b
Marcin Gryska
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, klasa Ib
Natasza Kucharska
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, klasa II b
Dominik Kwiatkowski
Szkola Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa III b
Mateusz Renn
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym, klasa III
Krzysztof Winiarski
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, klasa III a
Uczniowie klas IV - VI
Ola Borys
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa IV
Anna Maria Dudziak
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa IV b
Zuzanna Starosta
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa V b
Maria Szymczak
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa VI b
Gimnazjaliści
Angelika Kordus
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, klasa III b
Zuzanna Tomczak
Gimnazjum w Baranowie, klasa III d

Najlepsze kartki można oglądać na specjalnej, po-
konkursowej wystawie w Galerii w Rotundzie.

  ~Zuzanna Kupsik

DOM KULTURY  
W PRZEŹMIEROWIE

I TYDZIEŃ
31.01 Z wizytą u słoni
1.02 Gotujemy i malujemy
2.02 Kino Zielone Oko zaprasza  
3.02 Wyjazd na basen
4.02  „Anielskie sztuczki”, czyli  

spotkanie z teatrem lalek

II TYDZIEŃ
7.02 Z wizytą u słoni
8.02 Gotujemy i malujemy
9.02 Kino Zielone Oko zaprasza  
10.02 Wyjazd na basen
11.02  „Anielskie sztuczki”, czyli  

spotkanie z teatrem lalek

DOM KULTURY  
W TARNOWIE PODGÓRNYM

I TYDZIEŃ
31.01 Gotujemy i malujemy
1.02 Z wizytą u słoni
2.02 Kino Zielone Oko zaprasza
3.02  „Anielski sztuczki”, czyli  

spotkanie z teatrem lalek
4.02 Wyjazd na basen

II TYDZIEŃ
7.02 Gotujemy i malujemy
8.02 Z wizytą u słoni
9.02 Kino Zielone Oko zaprasza
10.02  „Anielski sztuczki”, czyli  

spotkanie z teatrem lalek
11.02 Wyjazd  na  basen

~Jarek Krawczyk
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Salę widowiskową Gminne-
go Ośrodka Kultury „Se-
zam” w Tarnowie Podgór-

nym wypełniła muzyka chóralna. 
A to za sprawą dorocznego Jesien-
nego Święta Pieśni, które wpisało 
się już w gminną tradycję. W nie-
dzielę, 28 listopada, zawitało do 
nas pięć chórów. Były to: Chór 

Osoby które mnie znają nie 
będą zdziwione: nigdy 
nie byłem przesadnie wy-

bredny. Od kiedy pamiętam poże-
rałem wszystko, co nakładano mi 
na talerz, a jako uczeń podstawów-
ki byłem zdeklarowanym fanem 
obiadów w szkolnej stołówce. Na-
rzekanie na twarde kotlety, surówki 
drugiej świeżości czy niezbyt wy-
szukane propozycje kulinarne było 
dla mnie nieuzasadnionym wybrzy-
dzaniem, graniczącym z zamachem 
na autorytet kucharek. I było tak, 
aż nadszedł mroczny dzień, w któ-
rym panie kucharki zaserwowały 
nam śledzia w śmietanie. Mimo naj-

Cantabile z Szamotuł pod dyrek-
cją Andrzeja Warguły, poznański 
Chór Parafii pw. Św. Mateusza 
(dyrygent Maciej Grosz), Chór 
Stowarzyszenia Śpiewackie-
go im. Stanisława Moniuszki ze 
Śremu (Jerzy Andrzejczak), Bel 
Canto z Dopiewa (Elbieta Węgie-
lewska) i gospodarz Święta Pie-

śni – Chór im. Feliksa Nowowiej-
skiego (Szczepan Tomczak).

Każdy chór został nagrodzony 
pamiątkową statuetką. Słuchacze 
mieli możliwość wysłuchania 30 
pieśni, a wśród nich kompozycji 
Fryderyka Chopina, ze słynnym 
Polonezem A-dur op. 40.

~Dawid Lemanowicz

szczerszych chęci, nie byłem w sta-
nie go przełknąć. Z ciężkim sercem 
i poczuciem winy odniosłem niemal 
nieruszoną rybę, a moje zaufanie do 
szkolnej kuchni już nigdy nie było 
bezgraniczne.

Trudno wyobrazić sobie lepszą 
okazję do przełamania uprzedzeń 
sprzed lat niż kolejne spotkanie ku-
linarne z cyklu „Kuchnie świata”. 
Spotkanie, które było elementem 
obchodów roku Engeströma, po-
święcono kuchni szwedzkiej i zaty-
tułowano „Szwedzki śledzik”. 

Zanim jednak nastąpiło moje 
uroczyste pojednanie ze śledziem 
miałem okazję wysłuchać cał-

30 pieśni w „Sezamie”

SEZAMKI  grudzień/styczeń

Pojednanie ze śledziem

kiem ciekawego i momentami dowcipnego wykładu 
o szwedzkiej kuchni. Wojciech Lisowski – szef kuchni 
bistro Dorota – przybliżył uwarunkowania ekonomicz-
ne i społeczne, które wpłynęły na kształtowanie się 
zwyczajów kulinarnych Szwedów (na zdjęciu). A pod-
czas wieńczącej spotkanie degustacji udowodnił, że 
kuchnia naszych północnych sąsiadów, choć z pozoru 
skromna, może być naprawdę smaczna. 

 ~Jarek Krawczyk

14, 17, 20, 21.12  Baranowo, Tarnowo 
Podgórne, Lusowo, Przeźmierowo, 
Ceradz Kościelny

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół pt:  
„Nie żegnamy się z Chopinem”

18.12, godz. 16
Przeźmierowo

Wigilijne spotkanie seniorów z koncertem kolęd w wykonaniu  Chóru Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

27.12 godz. 17
Tarnowo Podgórne

Sołtys i Rada Sołecka swoim mieszkańcom: Duet Karo

29.12 godz. 17, Przeźmierowo Sołtys i Rada Sołecka swoim mieszkańcom: Karpowicz Family
9.01, godz. 11:15
Kościół w Lusowie

Kolędy i pastorałki w formie tanecznej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” - premiera

9.01, godz. 15Tarnowo Podgórne Biesiada kolędowa Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego
10.01 Przeźmierowo, godz. 9
Tarnowo Podgórne, godz. 10.30

„Noworoczne czary – mary”,  czyli spotkanie iluzjonisty z dziećmi

12.01 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli 
pt: „Kolędy i pastorałki”

14.01 godz. 18, 
Przeźmierowo

Kino Zielone Oko zaprasza 

Chór im. F. 
Nowowiej-
skiego

fot. archiwum
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5 listopada z pewnością każ-
dy tegoroczny pierwszokla-
sista zapamięta na zawsze. 

To właśnie tego dnia pani dyrek-
tor Bogusława Świerkiel „wpro-
wadziła” w szeregi społeczności 
szkolnej uczniów klas pierwszych, 
którzy złożyli ślubowanie.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Wójt Gminy Tade-
usz Czajka, sołtysi Przeźmierowa 
i Baranowa, przedstawiciele Rady 
Rodziców oraz licznie przybyli 
rodzice uczniów. Każde dziecko 
otrzymało w prezencie teczkę do 
świadectw, dyplom, a całe klasy 
„rogi obfitości”.

Starsi koledzy przygotowali 
krótkie przedstawienie. Ponadto 
w części artystycznej pierwszo-

klasiści brali udział w konkursach 
sportowych i muzycznych. Pre-
zentowali też przygotowane przez 
siebie piosenki.

Po uroczystości dzieci rozeszły 
się do sal lekcyjnych. Panie wy-
chowawczynie wręczyły uczniom 
pierwszy poważny „dokument 
tożsamości”- legitymację szkol-
ną. 

~G.Nowak  M.Dorna

Przedstawiciele Straży Gminnej zawitali do klas pierwszych. Wy-
głosili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Dzieci 
miały okazję przypomnieć sobie zasady bezpiecznego porusza-

nia się po drogach. Uczniowie poprawnie odpowiadali na wiele pytań 
dotyczących poruszanych tematów. W nagrodę wszyscy otrzymali od-
blaskowe kamizelki. Dzieci na pewno będą czuć się bezpiecznie poru-
szając się po drogach w czasie jesiennych dni, zwłaszcza, gdy szybko 
zapada zmrok. Pierwszoklasiści pożegnali gości piosenką. 

~ G.Nowak  M.Dorna

SP Przeźmierowo

Pasowanie na ucznia
SP Przeźmierowo

Bądź bezpieczny na drodze

SP Lusowo

Sukcesy  
naszych uczniów

Czerwonak zdobyty! 22 listopada Antoni Możdżeń i Kajetan 
Stachowiak ze Szkoły Podstawowej w Lusowie reprezentowa-
li Gminę Tarnowo Podgórne na XVII Powiatowym Konkursie 

Młodych Recytatorów  „Jesienna zaduma” w Czerwonaku.
Antoni Możdżeń z klasy II a zdobył I miejsce w swojej grupie wieko-

wej - wspaniale zaprezentował tekst K. Jerzykowskiej „Korkociąg”, 
Kajetan Stachowiak z klasy IVc  również sięgnął po I miejsce – jego 

mistrzowska interpretacja utworu K. I. Gałczyńskiego „Klient wyma-
rzony” spodobała się wszystkim zgromadzonym w sali GOK „Sokół” 
w Czerwonaku.

Sukces w konkursie plastycznym! Marika Chwiałkiewicz, uczen-
nica klasy 5a, otrzymała tytuł laureatki i zajęła II miejsce w konkursie 
plastycznym „Las i jego mieszkańcy” organizowanym przez Centrum 
Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Claire 
Jankowska, uczennica klasy 5a, otrzymała wyróżnienie w konkursie. 
Gratulujemy!

Zapraszamy do przeczytania relacji w zakładce  „Z życia Szkoły” 
(www.splusowo.pl).  ~na

Strażnicy z wizytą u pierwszoklasistów fot. archiwum
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SP Przeźmierowo

Doskonała lekcja historii
SP Lusowo

Zastrzyk 
patriotyzmu
11 listopada to data ważna dla każdego Pola-

ka. Tego dnia w roku 1918 nasza ojczyzna 
znów – po 127 latach niewoli – zajęła  na-

leżne miejsce na mapie świata. 
Nasza szkoła jak zwykle intensywnie włączyła 

się w uroczystości związane z tym świętem: gazet-
ki ścienne zostały udekorowane w narodowe barwy, 
uczniowie przygotowali plansze upamiętniające ten 
wielki dla Polaków dzień.

  W ramach  obchodów  święta  uczniowie klas 
IV- VI odwiedzili miejscowe Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie byli świadkami niezwykle 
ciekawej prezentacji na temat okoliczności utraty 
i odzyskania niepodległości  przez Polskę. Tematy-
ka wykładu prowadzonego przez panią kustosz nie 
ograniczała się jednak do analizy zjawisk bezpo-
średnio związanych z rokiem 1918, ale obejmowała 
w sposób przekrojowy losy naszej ojczyzny od mo-
mentu jej powstania aż do roku 1939.   Nasi ucznio-
wie mogli zatem wysłuchać historii Polski w pigułce, 
a także zorientować się, jakie czynniki miały wpływ 
na dzieje naszego narodu. W drodze powrotnej z mu-
zeum odwiedziliśmy grób naszego patrona gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego. 

 Obchody Dnia Odzyskania  Niepodległości wień-
czyła  nadawana na całą szkołę audycja radiowa 
przygotowana przez uczniów klasy IV c pod opieką 
pani Stanisławy Janeczek. Uczniowie naszej szkoły 
wzięli czynny udział w Biegu Niepodległościowym 
wokół Jeziora Lusowskiego.

~ Michał Kokorzycki 
Opiekun koła dziennikarskiego

10 listopada uczniowie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym 
czynnie włączyli się w przygotowanie obchodów Święta 
Odzyskania Niepodległości, które odbywały się w Gminnym 

Ośrodku Kultury „Sezam”. W bieżącym roku organizatorami obchodów 
byli: Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Gminny Ośro-
dek Kultury „Sezam” oraz Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. 

O godz. 10 młodzież przedstawiła część artystyczną pod tytułem „Rola 
Wielkopolanek w odzyskaniu niepodległości”. Uczniowie klas: Ia, Ic, IIIc 
w eleganckich strojach przygotowanych przez Bronisławę Stypińską, za-
prezentowali wybrane sylwetki Wielkopolanek i ich udział w odzyskaniu 
wolności. W części artystycznej zaśpiewał gimnazjalny chór „Allegro”, 
prowadzony przez mgr Danutę Krusińską, który jak zawsze pięknie wy-
konał pieśni patriotyczne. Na zakończenie występu artystycznego przy 
dźwiękach „Modlitwy obozowej” przedstawiono prezentację multime-
dialną na temat Janiny Lewandowskiej i ofiar ludobójstwa sowieckiego 
w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Następnie młodzież Gimnazjum w 
Tarnowie Podgórnym z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji przygo-
towanej na tę okazję i wygłoszonej przez prof. Artura Kijasa oraz wzięła 
udział w interesującym występie Augusta Kowalczyka, więźnia obozu, 
aktora i reżysera. Dla młodych uczestników obchody były świetną lekcją 
historii, wyzwalającą postawy patriotyczne.  ~na

Młodzież opowiedziała o roli Wielkopolanek fot. archiwum

Listopad w Szkole Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym wcale nie przypominał nastrojem 
jesiennej nudy czy słoty.

A zaczęło się tak:
– pośmialiśmy się na angielskim przedstawieniu 

z okazji święta strachów i duchów, 
– było smacznie, zdrowo i …oczywiście jabłkowo 

na Dniu Jabłka. Wyobraźcie sobie ile radości dało od-
szukanie tego rumianego uśmiechu jesieni w legen-
dach, przysłowiach, baśniach, mitach. Kto wiedział, 
że już starożytni wysoko je cenili, a poeci wspomina-
li? Tworzenie własnych utworów literackich z udzia-
łem jabłka przyniosło Brunowi Maruszczakowi z kl 
III c pierwszą nagrodę za komiks. Gratulujemy! Ma-

mom zaś dziękujemy za pyszne 
wypieki i jabłkowe specjały. 

– szóstoklasiści spotkali się 
z pisarzem A. Niemirskim w Bi-
bliotece Gminnej, uczniowie klas 
4-6 uczestniczyli w prelekcji pt 
,,Gatunki zagrożone wyginię-
ciem” prowadzonej przez przed-
stawiciela PTOP ,,Salamandra”, 

– kto jeszcze nie ma dosyć na-
rzekania, niech przytuli się do 
pluszowego misia w dniu jego 
święta, o którym również pamię-
tamy w naszej szkole.

– w deszczowy, chłodny ponie-
działek 22 listopada wspomnieli-
śmy krainę, gdzie klimat jest jesz-
cze mniej łaskawy. Odbyły się 
eliminacje gminnego konkursu 
,,Witaj Skandynawio”. Cieszył się 
on tak dużym zainteresowaniem, 
że konieczne było zorganizowa-
nie gorącej dogrywki.

– kończymy miesiąc huczną 
zabawą andrzejkową. Uczniowie 
klas młodszych przed południem, 
a starszych wieczorem tańczyli 
i wróżyli. ~na

SP Tarnowo Podgórne

Z życia szkoły
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 ogłoszenia
WZPGN.72243-27/10 Tarnowo Podgórne 2010-12-13
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 

ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY 
DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR: 132/1, 405/1, 405/2, 392, 390, 388, 165/1 obręb Ceradz Kościelny na dzierżawę działki niezabudowanej poło-

żonej w Ceradzu Kościelnym, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW 201588:
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW I OPIS NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb Ceradz Kościelny / nieruchomość niezabudowana

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI I 
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

NR 166  / Pow. 8400 m²

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr geodezyjnym 166 
znajduje się na terenie oznaczonym II C 15 TR z przeznaczeniem pod uprawy rolne (uchwała Nr XXII/131/2003 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych dla Gminy Tarnowo 
Podgórne – część Ceradz Kościelny i Jankowice).

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawa rolna

OKRES DZIERŻAWY 10 lat

CZYNSZ DZIERŻAWNY / WADIUM
Wadium wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg zostanie zaliczone w poczet przyszłych opłat czynszu dzierżawnego. Cena wywoławcza stawki czynszu 
dzierżawnego wynosi: 300 zł/ha w stosunku rocznym.

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

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

II Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 14 stycznia 2011r. (piątek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 7 stycznia 2011r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 10501520 1000 000 50265 1441. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W przypadku podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych 
opłat czynszu dzierżawnego.

W dniu 12 stycznia 2011r. (środa) w godz. 730 do 153o należy zgłosić się w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 z dowodem osobistym i dowodem 
wpłaty wadium celem zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w dniu 13 stycz-
nia 2011 r. (czwartek) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 11, tel. 061 89-59-289. 

WZPGN.7220-38/08 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 

Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) w związku z uchwałą Nr LIV/539/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 
sprzedaży działek w formie bezprzetargowej, podaję do publicznej wiadomości:

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ
Obręb Działka Pow. 

m2
Księga wieczysta Opis 

nieruchomości 
Przeznaczenie w planie Wartość 

działki brutto

Lusowo 625/1 162 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną do połączenia z działką  sąsiednią nr 698.

22.894,52 zł

Lusowo 625/2 142 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną do połączenia z działką  sąsiednią nr 697.

19.269,90 zł

Lusowo 625/3 144 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną do połączenia z działką  sąsiednią nr 696.

20.350,82 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/w ustawy, powinny złożyć wniosek w 
terminie 6 tyg. licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz wywieszono w dniach 15 listopada - 23 grudnia 2010 roku.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 13.12.2010 r. 
wywiesił do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, na okres 21 dni, wykazy 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu na 
okres 3 lat:

-część działki o nr geod. 1/67 w Przeźmierowie,
-część działki o nr geod. 499 w Sierosławiu,
-działka o nr geod. 222/185 w Baranowie,
-działka o nr geod. 65/13 w Wysogotowie,
-część działki o nr geod. 1266/37 w Przeźmierowie,
-części działki o nr geod. 79/210 w Przeźmierowie.
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje, że w dniu 18 listopada 
2010r. odwołał pierwszy przetarg ust-
ny nieograniczony, na sprzedaż dział-
ki nr 21/16, o powierzchni 704 m2, 
położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Swadzim, dla której Sąd Rejo-
nowy Poznań Stare Miasto prowadzi 
księgę wieczystą PO1P/00136235/2, 

z powodu wystąpienia przeszkód for-
malno-prawnych związanych z umo-
wą dzierżawy obejmującą przedmio-
towy teren. 

Bliższych informacji udziela Wy-
dział Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 
061 89-59-261. 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie ulicy Morwowej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie ulicy Morwowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2010r. do 
14.01.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 11.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 05.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną 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 31.01.2010r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmierowie – dla 
terenu położonego na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Łanowej oraz dla dzia-
łek nr 354/4, 356/9 i 355/7 – gmina Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXXIX/804/2010 z 
dnia 19 października 2010r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmie-
rowie – dla terenu położonego na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Łanowej oraz dla 
działek nr 354/4, 356/9 i 355/7 – gmina Tarnowo Podgórne.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 stycznia 2011r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właści-
wym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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Klasyfikację po czterech konkurencjach przedstawia poniższa 
tabela. 

Sołectwo Strzelanie 
sportowe

Lotki Kręgle Piłka nożna dzieci  
do lat 12

Suma

1 Tarnowo Podgórne 21 23 65 19 695

2 Baranowo 95 21 155 17 63

3 Lusówko 14 11 23 14 62

4 Rumianek 155 155 14 155 605

5 Góra 23 95 19 - 515

6 Lusowo 17 5 21 - 43

7 Swadzim 125 17 125 - 42

8 Sady 19 65 11 - 365

9 Kokoszczyn 8 19 8 - 35

10 Przeźmierowo 65 8 17 - 315

11 Ceradz Kościelny 5 125 95 - 27

12 Wysogotowo 11 14 - - 25

 ~Ania Gibała

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza  mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne  
na tradycyjne, odbywające się po raz jedenasty,  

powitanie Nowego Roku.
W programie:

• życzenia od Wójta Gminy Tadeusza Czajki  • pokaz sztucznych ogni.

1 stycznia 2011 r.
Godz. 18.00,  Tarnowo Podgórne, Park 700-lecia, 

Godz. 19.00,  Przeźmierowo, Park im. St. Kanikowskiego

Przed pokazami odbędą się tradycyjnie noworoczne msze święte w kościele pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie 
Podgórnym o godz. 17 oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie o godz.18. 

PO POKAZACH ZAPRASZAMY NA GROCHÓWKĘ 

Runda jesienna Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne 2010/2011 powoli dobiega końca. Spo-
śród pięciu konkurencji rozegrano już 4. 7 listopa-

da w hali sportowej OSiR w Baranowie odbył się sołecki 
turniej numer 2 - dart. Wzięło w nim udział 12 drużyn. Ry-
walizację zwyciężyło Sołectwo Tarnowo Podgórne, drugie 
było Baranowo, a trzeci Kokoszczyn. Kolejne miejsca zdo-
były: Swadzim, Rumianek, Wysogotowo, Ceradz Kościel-
ny, Lusówko, Góra, Przeźmierowo, Sady, Lusowo.

Kolejna konkurencja – kręgle klasyczne – została roze-
grana 27 listopada. Spośród 11 drużyn, które zgłosiły się 
do rywalizacji, bezkonkurencyjna okazała się reprezen-
tacja Sołectwa Lusówko. Na drugim miejscu uplasowało 
się Lusowo, a na trzecim Góra. Kolejne miejsca w turnie-
ju zajęły: Przeźmierowo, Baranowo, Rumianek, Swadzim, 
Sady, Ceradz Kościelny, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne. 
W przedostatniej konkurencji rundy jesiennej, którą była 
piłka nożna dzieci do lat 12, wzięły udział tylko 4 druży-
ny. Najlepszą spośród nich okazała się reprezentacja Tarno-
wa Podgórnego. Drugie miejsce zajęła drużyna Baranowa, 
trzecie Rumianka, a czwarte Lusówka. 

VIII Edycja Mistrzostw Sołectw

Sprostowanie

W materiałach przedstawiających Patronów 20-lecia Samorządu błędnie wydru-
kowaliśmy logo PBG SA. Oto poprawne logo. Za pomyłkę przepraszamy.
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23 listopada w Urzędzie 
Marszałkowskim w Po-
znaniu odbyła się uro-

czysta gala podsumowująca wyni-
ki XVI Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2010 dla województwa wiel-
kopolskiego. Nasza Gmina w swojej 
kategorii zdobyła pierwsze miejsce!

W klasyfikacji województw – 
Wielkopolska uplasowała się na 
4. miejscu. Reprezentowało ją 45 
miast i gmin w 6 grupach. Woje-
wództwami, które znalazły się 
w pierwszej trójce były: warmiń-
sko-mazurskie, kujawsko-pomor-
skie oraz pomorskie. 

Nasza Gmina, zakwalifikowa-
na do czwartej grupy (od 15 do 40 
tys. mieszkańców), zajęła 1. miej-
sce. Drugie miejsce w Wielkopol-
sce zajęło miasto i gmina Środa 
Wielkopolska, a trzecie Turek. Pa-
miątkowy dyplom i puchar z rąk 
Prezesa Zarządu Wielkopolskiego 
TKKF Ryszarda Śliwińskiego oraz 
Dyrektora Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego Tomasza Wiktora odebrał 
Dyrektor OSiR Bernard Broński 
(na zdjęciu).   

~Ania Gibała

W niedzielę 28 listopada w hali sportowej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym odbyło się 
uroczyste zakończenie i podsumowanie 

sezonu kolarskiego 2010. 
W spotkaniu wzięli udział: Prezes GKS TARNOVIA 

Tarnowo Podgórne – Grzegorz Wasielewski, Koordy-
nator WZKol – Kazimierz Marchewka, Dyrektor OSiR 
Tarnowo Podgórne – Bernard Broński, trenerzy sekcji 
kolarskiej Zbigniew Szymański i Piotr Broński oraz za-
wodnicy i rodzice. Uroczystość zaczęła się od przemó-
wienia Bernarda Brońskiego, później wręczono nagro-
dy pieniężne wszystkim zawodnikom, którzy zdobyli 
medale Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Dominika 
Borkowska, Marcin Karbowy, Wojciech Sykała, Andrzej 
Marciniak, Dawid Brygier, Kacper Kistowski, Adam 
Kordus, Jędrzej Jagodziński oraz Jakub Hercog. Razem 
zawodnicy zdobyli 7 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 3 
brązowe. Na koniec głos zabrał Michał Dolata, dla któ-
rego sezon 2010 był ostatni w karierze. Były zawodnik 
podziękował trenerom i włodarzą klubu za wieloletnią, 
owocną współpracę. Klub TARNOVIA Tarnowo Pod-
górne w krajowym współzawodnictwie dzieci i młodzie-
ży zajął 228 miejsce z dorobkiem 125,59 pkt., w klasy-
fikacji klubów kolarskich 8. miejsce oraz 1. w rankingu 
gmin do 25 tys. mieszkańców.  ~Ania Gibała

W dniach 6 i 7 listopada 
odbyły się XVII Otwar-
te Mistrzostwa Polski 

Freestyle w Sportowym Tańcu No-
woczesnym – Twardogóra 2010. 
Tancerze z zespołu OSiR Jast re-
prezentowali klub we wszystkich 
kategoriach wiekowych, w różnych 
klasach i stylach. W debiutach stylu 
Disco Dance w kat. do lat 11 celu-
jącą notę otrzymała Zuzanna Licz-
bińska, a w kat. 12-15 lat Agata Ru-
mińska. Notami bardzo dobrymi 
ocenione zostały w kat. 12-15 lat 
Zuzanna Nowik i Katarzyna Kar-
das oraz w debiutach stylu Hip-Hop 
Natalia Budziak.

W najmłodszej kategorii do lat 
11 wystartowały i znalazły się 
w finale duety: Ada Badzińska 
i Klaudia Majorczyk, które zajęły 
5. miejsce oraz Martyna Karwow-
ska i Iga Borowska – 6 miejsce. 
W kategorii juniorów w stylu Di-
sco Dance w klasach Alicja Sawa-

Wspaniały występ na Otwartych Mistrzostwach Polski

la zdobyła złoty medal, a brązowy 
Paulina Robak. Marta Misiak star-
tująca w turnieju głównym „Open” 
zajęła 7 miejsce. W duetach stylu 
Disco Dance Alicja Sawala z Mar-
tą Misiak sięgnęły po złoto.

Mini Formacja DD w skła-
dzie: Marta Misiak, Alicja Sawa-
la, Weronika Tomaszewska, Klau-
dia Ernstmajer, Kamila Romczyk, 
Agata Rumińska, Anna Bukowska 
zajęła 3. miejsce

W stylu Hip-Hop solo w klasach 
srebrny medal zdobyła Weronika 

Tomaszewska. Do finału zakwali-
fikowały się także Paulina Robak, 
Zofia Machyna, Kamila Romczyk 
oraz Alicja Sawala („Open”). W du-
etach juniorskich 1. miejsce zdoby-
ły Alicja Sawala z Martą Misiak, 
a w finale zatańczyły także Weroni-
ka Tomaszewska z Pauliną Robak.

Mini Formacja HH w składzie: 
Paulina Robak, Weronika Toma-
szewska, Klaudia Ernstmajer, Zo-
fia Machyna, Natalia Kozanecka, 
Marta Ziółkowska, Anna Bukow-
ska zdobyła złoty medal.

W Hip-Hop w kategorii powy-
żej lat 15. w klasach srebrny medal 
wywalczył Ronald Dudek.

Juniorki zaprezentowały się rów-
nież w Mini Formacji Jazz i zajęły 
2. miejsce (Marta Misiak, Alicja 
Sawala, Paulina Robak, Weronika 
Tomaszewska, Celina Dudek, Ka-
mila Romczyk, Zuzanna Nowik). 

~Ania Gibała

Zakończenie sezonu 
kolarskiego 2010

Tarnowo Podgórne pierwsze  
w Wielkopolsce

Tancerki z ze-
społu OSiR JAST

fot. A.Gibała

Wspaniały występ na Otwartych Mistrzostwach PolskiWspaniały występ na Otwartych Mistrzostwach Polski
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PODZIĘKOWANIE

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarno-
wie Podgórnym. Dziękując za szcze-

re współczucie, mszę świętą i kwiaty 
z powodu śmierci mojej żony Ireny prze-
praszam za pominięcie w podziękowa-
niu w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj”. 
Przyjacielskie dziękuję i „Bóg zapłać”
 Zenon Troszczyński

Dziękujemy Panu Jakubowi Jahnz 
z Łęczycy za pomoc w odkopywaniu 

samochodów na drodze powiatowej Lu-
sówko – Lusowo w piątek, 10 grudnia.

Serdeczne  podziękowanie 
za  uczestnictwo w ostatniej   

drodze i pożegnaniu 

śp.Zbigniewa  Nowaka 
Księżom, Delegacjom,  

Przyjaciołom, Znajomym,  
Sąsiadom za  złożone kwiaty  

ofiary mszy  Świętej, 
słowa  wsparcia oraz  godną opra-

wę ceremonii pogrzebowej

Serdeczne  Bóg  zapłać dla Wszyst-
kich składa  Żona  z Rodziną
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nie zwraca dostarczonych materiałów!

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

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 61 870 90 80, 61 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 13.12.2010 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  kartka Małgorzaty Stankiewicz

DAM PRACĘ
Poszukuję opiekunki do 6 miesięczne-
go chłopca w Lusowie. Praca od grud-
nia.Telefon kontaktowy 664-249-109

Zatrudnię  panią do osoby starszej (za-
kupy,gotowanie)Tarnowo Podgórne 
tel.500-503-039

Lekarza ze znajomością USG DOPPLER 
przyjmę, tel. 602 12 12 68

Szukam niepalącej opiekunki dla 2 
chłopców (1,5 i 5 lat). Praca 3 x tydzień 
w Lusówku. Mile widziane doświad-
czenie. Tel. 605 542 903.

Pomoc krawiecką od zaraz (może być 
1/2 etatu przyjmę). Tel. 501 07 12 16.

Zatrudnię Panią do opieki nad domem, 
okolice Jankowic- gotowanie, pranie, 
sprzątanie dla rodziny 3 osobowej. Pe-

łen etat, wymagane prawo jazdy, tel. 
do kontaktu 512 029 998, e- mail: biu-
ro@hugra.com

ALO-Z Sp. z o.o. zatrudni osoby z wy-
kształceniem średnim do pracy w księ-
gowości. Kobylniki - trasa Poznań-Sza-
motuły, ul. Szamotulska 26. Zgłoszenia 
9.00-15.00, tel. 722 226 240.

Zatrudnię pracowników do obsługi lini 
produkcyjnej w Przeźmierowie (Rze-
mieślnicza). Oczekiwana znajomość 
prac mechanicznych. Oferty listow-
ne: 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynko-
wa 148.

SZUKAM PRACY
Opiekunka poszukuje pracy, tel. 669 
236 992. 

Rencista podejmie pracę, tel. 609 350 
047.

Posprzątam mieszkanie lub dom w Tar-
nowie Podgórnym i okolicy  tel. 723-
264-327

Pomoc przy osobie starszej, samotnej- 
sprzątanie, gotowanie, zakupy. tel. 
889-108-888

Zbliża się okres przedświąteczny- po-
sprzątam Twój dom, biuro-  mycie 
okien. Pełna dyspozycyjność. tel. 506-
937-912

Posprzątam dom lub mieszkanie, umy-
ję okna, płytki, wyprasuję - tel. 666 
902 863

Posprzątam mieszkanie, dom profesjo-
nalnie tel.513 491 019

Na święta posprzątam twój dom, 
mieszkanie tel.514 544 466

Mężczyzna lat 55 z 15 letnią praktyką 
(z grupą) szuka pracy w poligrafii. Tel. 
61 8 142 660, 666 713 288.

Posprzątam dom, biuro, zaopiekuję się 
dzieckiem, chałupnictwo - tel. 692 
689 230

Okres kadencji sołtysa i rady sołeckiej dobie-
ga końca. Czuję się zobowiązany swoimi 
spostrzeżeniami. W moim odczuciu nastroje 

mieszkańców są pozytywne i optymistyczne, co dało 
dowód ostatnie wybory samorządowe.

Myślę, że będąc Państwa reprezentantem powinniśmy 
być dumni z powodu zamieszkania w naszym Tarnowie 
Podgórnym. Możemy się poszczycić wielkimi osiągnię-
ciami. Widać, że władze samorządowe myślą podobnie jak 
my, mieszkańcy. Nie można pominąć faktu, że nasza miej-
scowość stała się czysta schludna i kolorowa, nie mówiąc 
o ulicach i chodnikach, a także nowej szkole i przedszko-

Firma
mieszczàca si´

przy ul. Wichrowej
(okolice Przeêmierowa)

pilnie poszukuje
PANI DO SPRZÑTANIA

2 dni w tygodniu 9-17

61 65 35 774
Kupię domek 

z dużym ogrodem w 
Tarnowie Podgórnym 

lub w okolicy, 
wonorb@op.pl, 

tel. 660 032 598

lu czy obwodnicy. Stwierdzam rów-
nież, że dzięki naszej tj. sołtysa i rady 
sołeckiej oraz organizacjom pozarzą-
dowym nastąpiła korzystna sytuacja 
integrująca to znaczy lepiej się zna-
my, częściej do siebie uśmiechamy, 
bo przyjaźń łączy mieszkańców. Ży-
cząc sobie wzajemnie szczęścia i po-
myślności i chcemy pracować nadal. 
Zgoda buduje!

Życząc dalej optymizmu mamy 
nadzieję, że nadchodzący Nowy 

Rok przyniesie nam unowocześnie-
nie w sensie inwestycji ulic i dróg, 
takie mamy wszyscy oczekiwania. 

Kończąc życzę Państwu i sobie 
w imieniu własnym i rady sołeckiej 
wspaniałego samopoczucia, wza-
jemnej przyjaźni oraz dobrego opty-
mizmu w nadchodzącym Nowym 
Roku. Zapraszamy na koncert na 27 
grudnia do sali GOK „Sezam”. 

~Zenon Troszczyński, sołtys

Zapraszam na koncert 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli we mszy świętej 

pogrzebowej i ostatniej drodze na 
miejsce spoczynku  

śp. Zygmunta Buczkowskiego 
Księdzu proboszczowi Adamowi 
Prozorowskiemu, delegacjom, 

znajomym, sąsiadom, za zamówione 
intencje oraz złożone wieńce i 

kwiaty, Zakładowi Pogrzebowemu 
„Oaza” oraz Panu Organiście za 

oprawę ceremonii.
w imieniu rodziny Barbara Nowak
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Jestem do dyspozycji pod numerem telefonu 61 816 06 10

Nazywam si´ Ewa Jurasz 

21.11.2010 roku obdarzona Paƒstwa
zaufaniem zostałam Waszà Radnà 

Dzi´kuj´ za wszystkie głosy mieszkaƒcom
Chyb, Baranowa, Batorowa, Lusowa,

Sadów, Swadzimia, Wysogotowa.

Zrobi´ wszystko aby nie zawieÊç Paƒstwa zaufania

               

 
             

ZAPROSZENIE DO PRZYGODY...

www.dzikababa.pl
BIURO PODRÓŻY ALTERNATYWNYCH

INDIE-NEPAL
BALI-INDONEZJA
TAJLANDIA-KAMBODŻA

tel. 608 603 509

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

„KACZUSZKA”
„Niech magiczna noc
Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radoÊç,
a Nowy Rok

obdaruje pomyÊlnoÊcià
i szcz´Êciem...”

NAJPI¢KNIEJSZYCH ÂWIÑT
BO˚EGO NARODZENIA
WSZYSTKIM DZIECIOM,

RODZICOM
ORAZ PRZYJACIO¸OM

PRZEDSZKOLA
˚YCZÑ

W¸AÂCICIEL, DYREKTOR,
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
PRZEDSZKOLA  ,,KACZUSZKA”

W PRZEèMIEROWIE

ZAPISY NA ROK 2011/2012 
PRZYJMUJEMY OD 01.01.2011

ZAPRASZAMY
ul. Południowa 84, Przeźmierowo,  tel. 692 483 494

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

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników
pranie poÊcieli

magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

PLAC 600 m2

do wynajęcia

tel. 669 388 636
NAPACHANIE

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488

BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

Ubezpieczenia majàtkowe:
• samochody (OC, AC, NNW, itp.),
• mieszkania, domy, dzia∏ki,
• fi rmy, dzia∏alnoÊç gospodarcza,
• podró˝e

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´

STYLIZACJA PAZNOKCI
725 201 201

MONTAŻ SERWIS

rolet zewnętrznych
rolet materiałowych

przeróbka
na rolety elektryczne

ul. Lęborska 31, Poznań
606782143   601672140

www.wszystkodlaokna.pl
J.H. Dąbrowskiego 44/6, Poznań
tel. 061 8435-333, 664-696-178

Adwokat zaprasza
do nowej siedziby:

MONTAŻ SERWISMONTAŻ SERWIS
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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! Odbieram kursantów z domu

PROMOCJA

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
                                                                              soboty 8.00-13.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA
SZEROKI ASORTYMENT FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Vetromet
USŁUGI SZKLARSKIE

• kabiny prysznicowe
• drzwi i zabudowy szklane
• lustra do szaf i drzwi przesuwnych
• szkło meblowe
• półki szklane
• lustra na wymiar
• szkło ornamentowe

tel. 505 071 866, tel./fax 61 652 40 81, e-mail: bzdega@vp.pl, Przeêmierowo, ul. Sadowa 9

www.vetromet.pl

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

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

WELTENWELTEN

Sprzedam działkę
1535 m2 w Tarnowie Podgórnym

145 zł/m2

tel. 790-250-723

Telefon kontaktowy  664-249-109

Poszukuję ekspedientki
do cukierni w Lusowie

Praca od grudnia, wymagana 
ważna książeczka sanepidowska

MASAŻE LECZNICZE, RELAKSACYJNE
Lusówko, osiedle Morskie

informacje i zapisy

660 128 548
karnet na trzy 45-minutowe

zabiegi masażu leczniczego
w cenie 75 zł

Doskonały pomysł na 
ŚWIĄTECZNY PREZENT:

możliwość dojazdu do domu pacjenta

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

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

kolbo1@wp.pl

BIURO RACHUNKOWE ”MERKURY”

ÂWIADCZY:
1. Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
2. VAT, rycza∏t
3. Kadry-Kompleksowo

Przeêmierowo, ul. Wysogotowska
(61) 8142 383, 607 133 263, e-mail: merkury@poczta.sylaba.pl

OD 1992 ROKU

Salon Fryzjerski

GALERIA URODY, Tarnowo Podg., ul. Wàska 10, tel. 61 814 68 48

Pa

trycja Kabacińska

kom. 792 183 262

Natalia Rucka

kom. 798 223 562

˚yczymy Wszystkim klientom
Weso∏ych Âwiàt

Przepe∏nionych Mi∏oÊcià
i Szcz´Êliwego Nowego Roku!

W naszym salonie:
Us∏ugi w atrakcyjnych cenach

dla wszystkich!!!
Programy rabatowe dla sta∏ych klientów!!!

Zapraszamy: pon. - pt. 9-20, sob. 9-15

SPADAJĄ
         CENY
       w APTECE TARNOWSKIEJ

WYBRANE  PRODUKTY NAWET DO 50%

Nowe atrakcyjne nagrody
Dla naszych klientów usługi kosmetyczki i badania laboratoryjne

TAŃSZE KOSMETYKI, PARAFARMACEUTYKI
I LEKI NA RECEPTĘ!!!

ZAPRASZAMY!  – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82b 
pn.-pt.  8.00-20.00
sob.  8.00-16.00

tel. 501 79 31 13
mowoz@interia.pl

BIURO  RACHUNKOWE
KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA KSIĘGOWA
TARNOWO PODGÓRNE

Nowa Wieś
2 pokoje 54 m2 + garaż

Sprzedam mieszkanie w bloku

kont. 513 462 577

tel. 608 491 210

SPRZEDAM  DOM 149 m2

Z GARAŻEM W TARNOWIE PODGÓRNYM
OSIEDLE  ZIELONY GRÓD
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Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510 tel. 600 797 237

WYSOGOTOWO
HALE, BIURA

DO WYNAJ¢CIA

Gawin&Szczygieł

MOTOCYKLE, SKUTERY

Baranowo, ul. Wiosenna 21
tel. 504 99 12 34

www.marcinmotocykle.pl

SERWIS, AKCESORIA, SPRZEDA˚

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

SKANMA
62-080 Swadzim
ul. Poznaƒska 28
tel kom: 506 379 430

Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek.
Przegrywanie z VHS na DVD.
Ksero, wizytówki, laminowanie.

LOKAL
DO WYNAJĘCIA 66 m2

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 103

GS SChłopska
61 8146 321

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

malowanie
proszkowe

gratis!

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
tel. 606 298 098, 61 8164 724

                               GRATISY !!!

             PROMOCJE !!!
NISKIE CENY !!!
NAPÓJ GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA, ODBIÓR WŁASNY -20%, PIZZA 50cm

MATEMATYKA
KOREPETYCJE

608 537 248

USŁUGI
608 218 991

REMONTOWO-BUDOWLANE

ANGIELSKI
korepetycje

607 131 998

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody
 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18, SOBOTY 9 - 14

Smochowice, ul. L´borska 47
(obok weterynarza)

tel. 796 127 287    www.vadera.pl

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

WIZYTY DOMOWE

LEKARZ WETERYNARII
Cezary Lorkiewicz

Napachanie, ul. Poznaƒska 25D
tel. 602 608 892

GABINET: Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6b
pn.-pt. 17.00 - 19.00
sob. 10.00 - 12.00

SPRZEDAM
Działka przy trasie A2

Przeźmierowo 1480m2

tel. 781-021-642

CHOINKI

(żywe do wycięcia)
TANIO!

JODŁY
kaukazkie

531 20 20 80
Wesołych Âwiàt!

KUSIMY, KUSIMY

JEDZONKO ZA NUMEREK
785-775-477  61-652-51-12 

www.retro-gospoda.pl

• DO KA˚DEJ PIZZY 2 piwa za 1 z∏
• 2 DE VOLAILLE w cenie jednego

NOWY
SK¸AD OPA¸U

SPRZEDA˚ W¢GLA
Batorowo, ul. Stefana Batorego 46

tel. 507 013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
*transport gratis OBNI˚KA CEN
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BIURO
RACHUNKOWE

poleca us∏ugi

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

ANTENY
509 156 005

Szukam nauczyciela gry na fortepianie
dla 9 letniej dziewczynki

mieszkającej w Przeźmierowie

608 500 290

MALOWANIE SZPACHLOWANIE
P Y̧TKI, NIDA

BUDOWA DOMÓW

608 270 833
ZASADA BUD

CHEMIA
KOREPETYCJE

• gimnazjum
• liceum

dla studentów: ch. ogólna
ch. nieorg. ch. org.-podstaw.

ch. analityczna-iloÊciowa

602 407 314

BIUROBIURO
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E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

“KEP”
M E B L E
• KUCHENNE
• ZABUDOWA WN¢K

SZAFY SUWANE
Sady, ul. Lusowska 2, tel. 693 313 435

droga Sady-Lusowo

MADA
Salonik fryzjersko-kosmetyczny

ZAPRASZA
STRZY˚ENIE:

• damskie • m´skie • dzieci´ce •

KOSMETYKA KOMPLEKSOWA:
• makija˝e • oczyszczanie •

• mikrodermabrazja diamentowa •

• stylizacja, upi´cia i koloryzacja •
• doczepianie w∏osów •

Nie masz czasu w tygodniu,
zadzwoƒ i umów si´

na wizyt´ w niedziel´!!!

pon.-pt. 9.00 - 19.00
sob. 9.00 - 14.00

tel. 61 8699 007, 604 120 552

Autoryzowany Punkt Sprzedaży 
GAMA P.H.U. Przeźmierowo, ul.Rynkowa 122

tel.(61) 814 20 38, (61) 814 13 09, 699 407 496
Godziny otwarcia:pn.-pt. 8.30-18.00,sob. 9.00-14.00

    

arvato services Polska

Nasza siła dla Twojego sukcesu!

Więcej informacji:
arvato services Polska | Dział Personalny

ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań 

tel. 61 845 13 44  

lub mail: niemiecki@arvato.pl
Więcej informacji: www.arvato.pl

W związku z dynamicznym rozwojem fi rmy 
poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultanta
niemieckojęzycznego
w branży telefonii komórkowej
Miejsce pracy: Poznań/Nr ref: GER/GL/01/11

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez fi rmę Bertelsmann Media  Sp. z o.o.  z siedz. 
W warszawie, oddział arvato services , Pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 
poz. 883. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania”.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko wybranym kandydatom, a nadesłanych 
ofert nie zwracamy. Gwarantujemy całkowitą poufność przesłanych informacji.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

    bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

    dobra znajomość obsługi komputera

    komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

    opanowanie, cierpliwość, odporność na stres

    zaangażowanie w wykonywaną pracę

OFERUJEMY:

    ciekawą pracę w międzynarodowym projekcie

    umowę o pracę, elastyczny grafi k

    pakiet szkoleń, atrakcyjne programy motywacyjne

    możliwości rozwoju

NAUKA ANGIELSKIEGO

781 021 642

od podstaw - korepetycje

DZIAŁKĘ SPRZEDAM

601 882 644
Tarnowo Podgórne, ul. Działkowa

3100 m2 budowlana

Kupię działkę budowlaną 
podmokłą lub zabagnioną  

w Tarnowie Podgórnym  
lub w okolicy, wonorb@op.pl,  

660 032 598

• WESELA - wolne terminy 
   2011/2012 - gratisy dla Młodej Pary!

• KOMUNIE • CHRZTY •
• PRZYJĘCIA RODZINNE •
• IMPREZY FIRMOWE •
• STYPY • KONFERENCJE •

SALA OAZASALA OAZA

Tarnowo Podgórne
Kontakt: 501-95-94-81, ebaranczak@op.pl

Zapraszamy na zabawy:
29 stycznia - Karnawałowa
12 lutego - Walentynkowa

Organizujemy:

ODDAM W NAJEM
BARANOWO

magazyn 60m2, biuro 50m2, mieszkanie 60m2

601 701 115

SALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZASALA OAZA
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Tarnowo Podgórne
Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
061 670 77 49;  502 525 816

- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- strzy˝enie; farbowanie; modelowanie

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

Profesjonalnie i w przyst´pnej cenie
                   – sprawdê!!!

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

-  bramy z mikroprofilowaniem
ROLETKI

MATERIAŁOWE
MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE
SZAFY KOMANDOR

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

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

ZIMOWA PROMOCJA!

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

O
K
R
E
S
O
W
A

O
B
N
I
˚
K
A

FOTOGRAF
Fotogra�a ślubna
Sesje plenerowe
Reportaże z uroczystości
605 188 010, 601 914 818
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak

HALA DO WYNAJ¢CIA

tel. 600 596 519

620 m2 + zaplecze
80 m2

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
tel./fax 61 814 14 37

61 814 17 16

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, pa∏ce, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

SALON URODY SALON URODY SALON URODY SALON URODY 
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Już niebawem FEZ – nasz lokalny klub fitness, otworzy swoje po-
dwoje w Przeźmierowie. Dlatego dziś przyjrzymy się temu, co 
może dać nam trening w klubie i jakie mechanizmy stoją za tym, 
że czujemy się, wyglądamy i faktycznie mamy się lepiej... 

Co może dać trening w klu-
bie? Może to zabrzmieć 

górnolotnie ale... wszystko co 
najważniejsze. Lista korzyści 
obejmuje wartości pożądane 
przez kobiety i mężczyzn w prak-
tycznie każdym wieku - zdrowie, 
dobre samopoczucie, spraw-
ność, atrakcyjny wygląd.

Jak to się dzieje? Gdy przy-
glądniemy się bliżej temu, 

co łączy harmonijną sylwetkę, 
piękną skórę czy radość płyną-
cą z energii do życia, znajdzie-
my wspólny mianownik jakim jest 
sprawny metabolizm. Oprócz 
zdrowej diety oraz dobrze dzia-
łającego aparatu jakim jest 
nasze całe ciało, kluczowe ele-
menty to styl życia i aktywność.

ĆWICZENIA. To zapewne 
najlepszy sposób na popra-

wę metabolizmu, a tym samym 
uzyskanie wymarzonej sylwetki, 
czy więcej energii do życia. Co-
dzienna aktywność fizyczna jest 
kluczem do dobrego samopo-
czucia. Specjaliści twierdzą, że 

40 minut aktywności fizycznej 
wystarczy, abyśmy czuli się do-
brze. Klub fitness to nie jedyny 
sposób na ćwiczenia ale praw-
dopodobnie to najbardziej 
wszechstronny i najbezpiecz-
niejszy sposób (dzięki atestowa-
nym urządzeniom i obecności 
wykwalifikowanej kadry).

Sekretem sukcesu jest regu-
larny trening i konsekwencja. 

Jeżeli masz konkretny cel (np 
poprawa sylwetki lub kondycji) 
dobrze skonstruowany plan tre-
ningowy czy stała porada trene-
ra w klubie pomogą osiągnąć 
Twój cel w bezpieczny sposób.

Na koniec kilka punktów, któ-
re mogą być pomocne:

•Przed pierwszą wizytą w klubie 
fitness skonsultuj się z lekarzem  

•Stawiaj sobie konkretne i real-
ne cele, kontroluj postępy.

•Znajdź partnera do ćwiczeń, 
który też ma cel treningu.

•Celebruj swoje sukcesy, na 
nich buduj kolejne osiągnięcia 
treningowe i zadowolenie.

Fitness w PrzeźmierowieFitness w Przeźmierowie
Jakie korzyści może dać trening w klubie 
i jak osiągnąć zamierzone rezultaty?

Fitness w Przeźmierowie

Klub fitness, to szeroka gama zajęć grupoKlub fitness, to szeroka gama zajęć grupoKlub fitness, to szeroka gama zajęć grupo-
wych od bardzo dynamicznych takich jak wych od bardzo dynamicznych takich jak wych od bardzo dynamicznych takich jak 
zumba czy step po spokojniejsze np joga zumba czy step po spokojniejsze np joga zumba czy step po spokojniejsze np joga 
czy pilates. Jeżeli wolisz ćwiczyć w pojeczy pilates. Jeżeli wolisz ćwiczyć w pojeczy pilates. Jeżeli wolisz ćwiczyć w poje-
dynkę masz do dyspozycji urządzenia np dynkę masz do dyspozycji urządzenia np dynkę masz do dyspozycji urządzenia np 
cardio - ruchome bieżnie, orbitreki czy cardio - ruchome bieżnie, orbitreki czy cardio - ruchome bieżnie, orbitreki czy 
rowery, które pozwalają kontrolować rowery, które pozwalają kontrolować rowery, które pozwalają kontrolować 
rezultaty treningu - każdy znajdzie coś rezultaty treningu - każdy znajdzie coś rezultaty treningu - każdy znajdzie coś 

dla siebie...dla siebie...dla siebie...

Fachowa porada instruktora i profesjonalnie skomFachowa porada instruktora i profesjonalnie skom-
ponowane programy ćwiczeń to bodajże najwiękponowane programy ćwiczeń to bodajże najwięk-

sze zalety ćwiczenia w klubie fitness. Ćwicząc sze zalety ćwiczenia w klubie fitness. Ćwicząc 
w klubie, dzięki wiedzy trenerów, rezultaty są w klubie, dzięki wiedzy trenerów, rezultaty są 

szybsze, trwalsze i bezpieczniejsze niż przy szybsze, trwalsze i bezpieczniejsze niż przy 
treningu na własną rękę. Stały harmonotreningu na własną rękę. Stały harmono-

gram zajęć pozwala utrzymać rytm i regu-
larność treningu.
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Biuro Rachunkowe „AGAR”

Zapraszamy
do współpracy!!!

ul. Spokojna 9, Baranowo
62-081 Przeźmierowo

601-219-164, 605-822-818
agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe
Agnieszka Gładysiak 

Rehabilitacji dzieci
z problemami neurologicznymi
Usprawnianie osób dorosłych

62-081 Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 48, tel. 61 653 49 90, tel. kom. 602 243 796
www.falmed.pl; e-mail: falmed@falmed.pl

Oferujemy dobrà,
indywidualnà terapi´:

• wczesna interwencja u niemowlàt,
• mózgowe pora˝enie dzieci´ce,
• leczenie zespołów bólowych,
• skolioza,
• rehabilitacja po udarach,
• zabiegi fizykoterapeutyczne.

OÊrodek Rehabilitacji Ruchowej

autoryzowany dystrybutor, telefon 516-131-775

ubezpieczenia OC/NW/AC, telefon 513-02-01-01

telefony komórkowe - skup - sprzeda˝ - zamiana, serwis, akcesoria

telefon 501-353-333
62-081 Przeêmierowo ul. LeÊna 26, tel 61-8161-789, mail: blue_line@o2.pl

LeÊna 24, 62-081 Przeêmierowo
603-313-555 | 667-512-265 | 724-452-052

www.vizart.wymiar.pl

P r a c o w n i a  w i t r a ˝ y

Kupię działkę budowlaną 
bez pośrednika - najlepiej Lusowo

603 079 363

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

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

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

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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

tel. 600 797 237

Baranowo - Lokale do wynajęcia

Gawin&Szczygieł
Termin oddania wrzesień 2011
- Działka AG na sprzedaż 

Baranowo - Lokale do wynajęcia

KAMI¡SKI TRANSPORT

601 76 25 84

Us∏ugi KOPARKO-¸ADOWARKÑ HDS
Za∏adunek i wywóz gruzu, Êmieci, ziemi, itp.
Karczowanie, niwelacje, wykopy, rozbiórki
Piasek, ˝wir, prace porzàdkowe
OdÊnie˝anie, wywóz Êniegu

Kr´gi betonowe

KARA DESIGN
pracownia projektowa

poleca swoje usługi:

- projekty wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej

- projekty kuchni, łazienek, mebli itp.

- rysunki techniczne, wizualizacje

- współpraca z solidną � rmą wykonawczą

- przystępne ceny

tel. +48 501 35 41 42                www.karadesign.pl
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061 814 27 12 

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

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

• komunikacyjne
• turystyczne
• firmy
• promocja w ubezpieczeniach
   domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

Rodzinnych Âwiàt
i Szcz´Êliwego Roku 2011

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
WOD-KAN-CO
605 347 605

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

• us∏ugi dêwigami do 40 ton
• wynajem koparek 
  i koparko-∏adowarek
• roboty ziemne
• instalacje zewn´trzne
  wodno -kanalizacyjne

ul. Szkolna 23
62-081 Chyby k/Poznania
tel./fax 61 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

SPRZEDAM
DZIA¸KI

606 483 583

A.6 Tarnowo Podgórne przy trasie
92 pow. 5500 m2

BUDOWLANO-WARSZTATOWA
Tarnowo Podgórne ul. Rokietnicka
pow. 5000 m2

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256
TECHNIKA

GRZEWCZA
Ryszard Troszak

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

Inwestycje wod-kan-gaz-co., gaz
Nowe technologie, Naprawy

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

Wymiary 210 x 180 x 60

SZAF¢ SPRZEDAM

TANIO
604-695-514

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

Biały Mercedes GLK
Obs∏uga ceremonii Êlubnych (wesela)
Obs∏uga imprez okolicznoÊciowych

Reprezentacyjny przewóz osób
Transfer z/na lotniska

tel. kom. 507 186 733
tel. 61 81 61 491

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

Wszystkim Rodzicom, wychowankom oraz 
przyjaciołom „Przedzszkola pod Muchomor-
kiem” życzymy pięknych Świąt Bożego Na-
rodzenia wypełnionych radością i Nowego 
Roku spełniającego wszelkie marzenia, peł-
nego wiary, szczęścia i powodzenia.

„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”
Rok za∏. 1988

Przeźmierowo, ul. Dolina 29, tel. 61 814 25 96

www.pppm.pl
Ogłaszamy zapisy

na nowy rok szkolny 

tel. 501 578 608

ZAPRASZAMY

tel. 505 071 866, tel./fax 61 652 40 81
mail: bzdega@vp.pl

Przeêmierowo, ul. Sadowa 9
www.vetromet.pl

PROFESJONALNE OSTRZENIE
NARZ¢DZI STOLARSKICH

SZYBKIE
TERMINY

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
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US¸UGI POGRZEBOWE

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

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

US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

• ˝wir • porzàdkowanie terenu • karczowanie • niwelacja •
• wykopy • czarna ziemia • rozbiórki • wywóz gruzu •
• wywóz Êmieci •

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN
• CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE KANALIZACJI

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

TEL./FAX 61 84 99 209
POZNAŃ, UL. WICHROWA 4
TEREN ODDZIAŁU CELNEGO

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 816 14 31
tel. 0696 427 436

www.wibet-bruk.com
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

604 695 514
LCD • 37 cali • TANIO

SPRZEDAM TELEWIZOR

NOWO OTWARTE SKLEPY

ODZIE˚ DZIECI¢CA „IGA” DROGERIA
• bluzki • spodnie • body, bielizna •

• ozdoby do w∏osów •

w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 6 (dawniej ksi´garnia)

• kosmetyki • chemia •
• bi˝uteria sztuczna • pralnia, szewc •

• do∏adowania tel. •

akceptujemy karty p∏atnicze

ZAPRASZAMY! pn-pt 9.00-17.00, sob 9.00-13.00
do koƒca grudnia z tym nr „Sàsiadki” RABAT 10% na wszystko

Procurent
Kancelaria Doradcza

Kancelaria Doradcza „PROCURENT”
tel.: 61 652 47 47, fax 61 652 47 48

Nr KRS 0000104575
NIP: 972-07-73-663

ul. KoÊcielna 17, 62-081 Przeêmierowo k/Poznania
e-mail: biuro@procurent.poznan.pl;  www.procurent.poznan.pl

Nr konta: PBK BPH S.A. o/Poznaƒ
11 1060 0076 0000 3200 0087 3216

PE¸NA OBS¸UGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

• WINDYKACJA • RATING •
• DORADZTWO •

MAKIJAŻ
sylwestrowy

ślubny
dzienny

667 84 23 54
doświadczona wizażystka

LAKIERNIA
DO WYNAJ¢CIA

lub na innà dzia∏alnoÊç

Przeêmierowo, 506 132 410

ODDAM W NAJEM

61 814 23 90

LOKAL WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY
150-200 m2 blisko A2, Przeêmierowo

(2 biura, hd, tf, co, si∏a, plac manewrowy, osobny wjazd)

POKÓJ DO WYNAJ¢CIA

782 225 988
Tarnowo Podgórne

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KO¸DER, PODUSZEK

Lusowo, ul. Nowa 45
618 146 979

Organizujemy przyjęcia komunijne - wolne terminy!

Z a p r a s z a m y
n a  S y l w e s t r a
Więcej informacji na stronie
www.pomaranczarnia.info

Baranowo, ul.Bia∏a 2
tel. 692 472 995
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Angielski 503 311 518
Niemiecki 609 078 202

T¸UMACZENIA

www.tlumaczenia-poznan.eu

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

Baranowo, ul. Poznaƒska 22b
(obok BUDMAR-u)

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

tel. 604 188 597
504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH

M. Niewińska - Struszyńska
K. Ratajszczak s.c.

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

DO WYNAJ¢CIA

501 232 195

LOKAL 80 m2 w PRZEèMIEROWIE
+ PARKING, ul. Rynkowa

Poszukuję
działek

Lusowo, Lusówko
Batorowo, Sierosław

603 777 173

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

tel. 605 320 413  e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.plTa
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

Organizujemy zabaw´ karnawa∏owà 15.01.2011r.

Organizujemy:
• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Zapraszamy na Sylwestra!!!

TEL. (61) 8 552 662
       608 661 308

www.pizzasky.pl
wysogotowo@pizzasky.pl

*konsumpcja w lokalu lub odbiór własny, dotyczy pizzy 
  30cm/rozm. L, pizza gratisowa nie może być droższa 
  od zamówionej

WYSOGOTOWO, ŻYTNIA 4
(PRZY RONDZIE WYSOGOTOWO/PRZEŹMIEROWO)

DRUGA PIZZA GRATIS!*

TEL. (61) 8 552 662
       608 661 308

www.pizzasky.pl
wysogotowo@pizzasky.pl

DRUGA PIZZA GRATIS!*
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Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79
tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

bramy samonośne • płoty kute • kraty • balustrady • markizy tarasowe

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny
62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22

TEL. 601 822 228
TEL/FAX  61 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:
DOMY: 

90 M2-POZNAŃ, 180M2-BARANOWO,
270M2-TARNOWO PODG.

MIESZKANIE: 68M2-SWADZIM
DZIAŁKI BUD.:  SKÓRZEWO, 

KOBYLNIKI, LUSOWO, 
GRZEBIENISKO, CERADZ DOLNY

FACHBUD
Usługi CIESIELSKIE – (wi´êba dachowa), wolne
terminy! ● Us∏ugi DEKARSKIE ● REMONTY i
ARAN˚ACJE DACHÓW ● GARA˚E, ALTANKI
DREWNIANE - WYKONAWSTWO ● SCHODY
SOSNOWE

strasko@op.pl tel. 500 31 71 02

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU

Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 2, tel. 061 652 40 07
zapraszamy równie˝ do sklepu w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 7

tel. 061 816 44 95 w którym oferujemy dodatkowo bogaty wybór:
TAPET, FARB, PANELI

UWAGA!UWAGA!
TANIE:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY
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Boże Narodzenie to czas świąteczny – pojednania, miłości i spokoju.
Życzymy Państwu Świąt wypełnionych tradycją, magią i ciepłem.

Życzymy, by w Państwa domach, pod choinką, znalazły się życzliwość,  
zrozumienie i spełnienie marzeń.

Pełni nadziei wypatrujemy Nowego Roku, wierząc, że będzie  
on lepszy, zdrowszy i szczęśliwszy od tego, który mija.

Niech 2011 będzie rokiem realizacji planów,  
osiągania celów i spełnienia marzeń

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Leonhard

Wójt Gminy

Tadeusz Czajka

Zofia 

Szalczyk 
sołtys Sadów

Koło Wędkarskie 

z Tarnowa 

Podgórnego

Mieczysław  
Kłos 

sołtys  Kokoszczyna

Kurkowe 

Bractwo 

Strzeleckie

Rafał 

Jabłoński 

sołtys  

Swadzimia

Elżbieta 
Szymkowiak 
radna i sołtys  
Wysogotowa

Ewa Jurasz 

radna i sołtys 

Chyb Mieczysław 
Paczkowski sołtys Baranowa

Zygmunt Gałka 
sołtys  

Sierosławia

Zenon  
Troszczyński 
sołtys Tarnowa  

Podgórnego

Wanda Grygier 

sołtys Góry

Jan 
Nowak 
sołtys 

Jankowic

Jerzy 
Papych 
sołtys 

Rumianka

Jacek Stypiński 

sołtys  

Przeźmierowa

Mieczysław Szafrański 
sołtys 

Batorowa

Bernard  

Broński 

dyrektor OSiR

Tarnowskie 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców
Marian  

Walczak 
radny i sołtys 

Lusowa

Stowarzyszenie 

Dar Serc

Krystyna  

Semba 

radna powiatu 

poznańskiego
Zdzisława 

Piszczyńska 
sołtys Lusówka

Kazimierz  

Królak 

sołtys Caradza 

Kościelnego




