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Zapisy sześciolatków do zerówek  
lub I klasy

Dyrektorzy szkół podstawowych ogłaszają zapisy dzieci 6-letnich 
do oddziałów przedszkolnych (zerówek) lub – na wniosek rodziców – 
do klasy I. Dziecko 6-letnie może być zapisane do klasy I pod warun-
kiem przedstawienia zaświadczenia o odbyciu rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeże-
li nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zapisy będą przyjmowane od 1 marca do 30 kwietnia w sekretaria-
tach szkół, w godzinach ich pracy.  ~GJO

Nabór dzieci do przedszkoli
Dyrektorzy przedszkoli gminnych informują rodziców, że  od 1 do 31 

marca odbywać się będzie nabór dzieci 3, 4, 5-letnich do przedszkoli. 
Karty zgłoszeń wydawane są w przedszkolach w godzinach otwarcia 

placówek.
 ~GJO

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)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00

Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!
100 milionów złotych zainwestowane zostanie w Wysogoto-
wie, gdzie powstanie supernowoczesna fabryka farmaceutycz-
na. Ponad 62 tysiące złotych trafiło na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Prawie 20 tysięcy zebrano podczas balu 
charytatywnego organizowanego przez Tarnowskie Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców. Ale dla naszej Gminy nie tylko liczą 
się pieniądze. Liczy się przede wszystkim człowiek. I to właśnie 
z myślą o nim, powstała kolejna pro-społecznikowska inicjatywa 
w naszej gminie. Zapraszamy wszystkich do dyskusji na temat 
podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych. Po raz kolejny też doceniliśmy też wyjątkowe osobisto-
ści w  Gminie, honorując ich „Tarnowskimi Lwami”. Z myślą 
o mieszkańcach też stworzyliśmy nową rubrykę w gazecie Prze-
czytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie! Zapraszamy więc do 
lektury.
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

SOŁTYS I Rada Sołecka wsi Baranowo zapraszają na tropikalną wy-
spę k/Berlina. Wyjazd: 12 marca 2011 (sobota). Koszt: 50 zł (dojazd + 
ubezpieczenie).
We własnym zakresie: wstęp 25 euro/os., dzieci (4 – 14 lat) – ok. 18 
euro/os. 
Zapisy wraz z opłatą za przejazd przyjmuje Anna Stoińska, tel. 609 102 
618 ~na

Mieszkanki Tarnowa Podgórnego! 
Serdecznie zapraszamy Panie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Uroczystość odbędzie się 5 marca 2011 roku o godzinie 16.00 w sali 
widowiskowej GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym. W programie wy-
stęp zespołu muzycznego i poczęstunek

Organizatorzy  
Sołtys, Rada Sołecka, GOK „SEZAM”
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ankieta

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

Szanowni Państwo!

Minęły cztery lata od momentu, kiedy za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zwró-
ciłem się do Państwa o pomoc przy przygotowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego.  
Przy aktywnym Państwa udziale powstał dokument stanowiący podstawę dynamicz-

nego rozwoju Gminy: poprawiliśmy infrastrukturę drogową, wybudowaliśmy obiekty oświatowe, 
sportowe i rekreacyjne. Poprawił się standard życia mieszkańców i zewnętrzny wizerunek Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Dzisiaj ponownie zapraszam Państwa do współpracy przy wyznaczaniu priorytetów w ramach 
tworzenia projektu nowego Planu Rozwoju Lokalnego – jego zapisy będą obowiązywały w la-
tach 2012 – 2016. Dzięki zebranym informacjom będziemy w stanie lepiej rozpoznać i zaspokajać  
Państwa potrzeby. Jednocześnie zwracam się z prośbą o ocenę naszej dotychczasowej pracy.  
Jestem przekonany, że Państwa spostrzeżenia pomogą nam podwyższać standardy w administracji 
samorządowej.

Przy realizacji naszych zamierzeń współpracujemy z Pracownią Badań Opinii Publicznej  
Społeczności Lokalnej i Rynku. W lutym i marcu ankieterzy tej firmy odwiedzą wybranych losowo 
mieszkańców i poproszą o wypełnienie ankiety (proszę pamiętać, że muszą oni posiadać upoważ-
nienie wydane przez Pracownię). To pierwszy krok w ramach tworzenia nowego Planu Rozwoju 
Lokalnego. W kolejnych zaprosimy do wspólnej pracy radnych, rady sołeckie i organizacje poza-
rządowe, a projekt zostanie poddany szerokiej powszechnej konsultacji. Mam nadzieję, że gotowy 
dokument powstanie do końca września. 

Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione pytania. Opinie Państwa są 
dla nas bardzo ważne. Jednocześnie zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane  
wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz.  

Z poważaniem
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka
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Na placu budowy w Wysogotowie, gdzie powstanie fabryka far-
maceutyczna należąca do koncernu Curtis Healthcare, spotkali 
się wszyscy zaangażowani w realizację tej inwestycji. Wśród 

zaproszonych gości był także Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiń-
ski i Wójt Gminy Tadeusz Czajka. Akt erekcyjny podpisano w piątek,  
28 stycznia.

Gospodarzami uroczystości byli Prezes Zarządu Curtis Healthcare 
Aleksadra Matuszak i Członek Zarządu Michał Niemczycki. O moż-
liwościach produkcyjnych mówił prezydent Curtis Group Zbigniew 
Niemczycki: – Kosztem około 100 mln zł powstanie fabryka, w której 
produkcja zostanie uruchomiona już w listopadzie 2011 roku.  

Inwestycja jest współfinansowana przez fundusze europejskie.
~ARz

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o wszczęciu  ∂
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Prze-
źmierowo” – szczegóły na stronie internetowej Gminy  
www.tarnowo-podgorne.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Pozna- ∂
niu informuje o możliwości zapoznania się i wypowie-
dzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed 
wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 
dla rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Poznań 
- Ławica” – szczegóły na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony  ∂
Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie zatwier-
dziła listę rankingową. Oznacza to przyznanie dotacji 
na prace związane z poszukiwaniem wód geotermal-
nych, które będą wykorzystywane w tarnowskim parku 
wodnym. TP-KOM ogłosił już przetarg na wykonanie 
odwiertu. Otwarcie ofert nastąpi 9 marca. Szczegóły na 
www.tp-kom.pl  

„Tarnowskie Lwy” wręczone. Podczas spotkania no- ∂
worocznego Wójt Gminy wyróżnił Grażynę Smolibocką, 
Tomasza Banaszyka i Leszka „:Leona” Torkę – szczegóły 
wewnątrz numeru i na ostatniej stronie. 

W ramach współpracy Imperial Tobacco Polska SA  ∂
z Gminą Tarnowo Podgórne informacje o wolnych sta-
nowiskach pracy i zasadach rekrutacji zamieszczane 
będą na naszej stronie internetowej w zakładce „Oferty 
pracy”.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Imperial To- ∂
bacco Agnieszka Świergiel (na zdjęciu) otrzymała Me-
dal Solidarności Społecznej przyznany przez Business 
Centre Club podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego 
Biznesu. Nagrodę przyznano za zaangażowanie w ak-
cje społecznikowskie i wrażliwość na potrzeby innych. 
Podczas tej samej uroczystości nominację w rankingu w 
kategorii małych firm otrzymała firma Schattdecor.

Powstaje fabryka 
farmaceutyczna  
w Wysogotowie

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Od lewej: Wójt T. Czajka, A. Matuszak, Z. Niemczycki fot. archiwum
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Pierwsze skojarzenie: barie-
ry architektoniczne. Wąskie 
przejścia, brak podjazdów, 

niewygodne klatki schodowe, któ-
re przeszkadzają, utrudniają zwykłe 
życie. Czasami wręcz je uniemoż-
liwiają. Ale problem aktywizacji 
osób niepełnosprawnych i przewle-
kle chorych jest znacznie szerszy. 
Często barierą jest opór psychiczny 
przed wyjściem na zewnątrz, spo-
wodowany wstydem i niewiedzą 
o możliwościach aktywności na 
różnych płaszczyznach: zdrowotnej, 
kulturalnej, sportowej, społecznej. 
A wychodzenie „do ludzi” jest nie-
zwykle ważnym aspektem w życiu 
osób niepełnosprawnych: wzmac-
nia poczucie akceptacji dla swoje-
go stanu zdrowia, buduje poczucie 
własnej wartości i uświadamia moż-
liwości dalszego rozwoju.

Naszym zdaniem działaniami na-
leży objąć również osoby przewle-
kle chore i rodziny tych osób, bo 
niepełnosprawność oraz długotrwała 
choroba wymaga przeorganizowa-
nia codziennego życia przez wszyst-
kich członków rodziny. Pojawiają 
się dodatkowe obowiązki, wyma-
gania, wobec których – zwłaszcza, 
gdy taka sytuacja następuje nagle – 
rodzina staje się bezradna. Zauwa-
żamy też problem dotyczący osób 
mocno starszych, niedołężnych czy 

Zapraszamy do dyskusji na temat podnoszenia jakości życia osób niepeł-
nosprawnych i przewlekle chorych.

Gmina bez barier

XIX finał podliczony
WOŚP  2011 w liczbach 
Podczas XIX finału zebraliśmy 62 152,69 zł, z czego z licytacji po-

chodzi 11 780,00 zł, a wolontariusze zebrali 50 372,69 zł. 
Jak co roku przedstawiamy listę najlepszych wolontariuszy:
– Michał Przybecki 1500,00 zł
– Patryk Nowak  1353,00 zł
– Katarzyna Marszał   680,00 zł 
– Patryk Kaźmierczak   675,00 zł 
– Dawid Napierała    658,00 zł 
– Zuzanna Cieślewicz   653,20 zł 
– Roksana Rausch    524,70 zł 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy po odbiór symbolicznych na-
gród związanych z WOŚP (Urząd Gminy, pok. 116) ~ARz

dotkniętych chorobami wieku starszego np. Alzheime-
rem

Dlatego zapraszamy mieszkańców Gminy do współ-
tworzenia programu „Gmina bez barier”, – architekto-
nicznych i społecznych – objętego patronatem Wójta 
Gminy Tadeusza Czajki. Otwieramy łamy gazety na 
Państwa spostrzeżenia: już teraz można do nas pisać na 
adres: redakcja@tarnowo-podgorne.pl. W następnym 
numerze opublikujemy ankietę z prośbą o wskazanie 
miejsc i spraw trudnych. 

Jednym z partnerów w realizacji naszych działań jest 
Hanna Kuczyńska, dyrektor handlowy firmy Produk-
cja i Handel Jerzy Kuczyński. Jest to osoba niezwykle 
zaangażowana w działalność charytatywną. Sama do-
świadczona opieką nad osobą starszą i schorowaną za-
uważa problemy, z jakimi muszą borykać się najbliżsi. 
28 stycznia w siedzibie firmy nastąpiło otwarcie Punk-
tu Sprzedaży Poręczy, Uchwytów i Sprzętu dla Nie-
pełnosprawnych. Docelowo w tym miejscu powstanie 

także wypożyczalnia sprzętów uła-
twiających opiekę (zgodnie z uzy-
skanymi zapewnieniami ceny dla 
mieszkańców naszej Gminy będą 
promocyjne). Owocem współpra-
cy Gminy z panią Hanną Kuczyń-
ską będą bezpłatne prelekcje, na 
które już dzisiaj zapraszamy do sali 
GKS Tarnovia w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. 27 Października. Za-
praszani goście (m.in. przedstawi-
ciele NFZ, domowego hospicjum, 
rehabilitanci, lekarze specjaliści) 
odpowiedzą na pytania związane 
z szeroko rozumianymi sposobami 
pomocy osobom chorym, niepełno-
sprawnym i ich rodzinom: Pierwsze 
spotkanie już 21 lutego.

Zwrócimy się również o pomoc 
w tworzeniu tego programu do or-
ganizacji i stowarzyszeń działa-
jących na terenie naszej Gminy 
(m.in. ROKTAR, ISKRA) do leka-
rzy rodzinnych i pielęgniarek śro-
dowiskowych. We wrześniu odbę-
dzie się specjalna debata publiczna 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, 
podczas której każdy będzie mógł 
przedstawić swoją opinię na temat 
podnoszenia komfortu życia osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Na 
podstawie wniosków z tej debaty po-
wstanie Polityka Zdrowotna Gminy.

Mamy nadzieję, że dzięki temu 
stworzymy jeszcze lepsze warunki 
życia w naszej Gminie. Bardzo li-
czymy na Państwa uwagi, pomysły 
i spostrzeżenia. Wierzymy, że wspól-
nie stworzymy Gminę bez barier.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Otwarcie Punktu Sprzedaży poręczy, uchwytów i sprzętu dla 
niepełnosprawnych. Wstęgę przecinają Wójt Tadeusz Czajka i 
Dyrektor Handlowy Hanna Kuczyńska. fot. archiwum

22 stycznia odbył się pierwszy bal karnawałowy 
w wyremontowanej świetlicy w Swadzimiu. Im-
preza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że 
5 marca na zakończenie karnawału organizowany 
jest bal przebierańców. 

Serdecznie zapraszamy!
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Baranowo
Sołtys wsi: 

Mieczysław Paczkowski  
- tel. 61 814 13 80

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Elżbieta Neumann 
2. Józef Szlanga 
3. Przemysław Przybylak 
4. Zbigniew Łakomy 
5. Anna Stoińska  
6. Maciej Cylka 
7. Maciej Kaczmarek

Batorowo
Sołtys wsi: 

Mieczysław Szafrański  
- tel. 61 814 12 09 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Mirosław Gabryelski 
2. Jarosław Łysek 
3. Zdzisław Bartkowiak 
4. Włodzimierz Krzyżagórski

Ceradz Kościelny
Sołtys wsi: 

Kazimierz Królak  
- tel. 61 814 78 57 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Teresa Pietrzycka 
2. Mariusz Kufel 
3. Mirosława Prędka 
4. Marian Dudarski   
5. Ryszard Jabłoński 
6. Anna Walter

Chyby
Sołtys wsi: 

Ewa Jurasz  
- tel. 61 816 06 10 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Piotr Remiszewski 
2. Roman Krawczyk 
3. Krzysztof Fabiś 
4. Małgorzata Niemczyk 
5. Anna Widera-Heinze

Góra
Sołtys wsi: 

Wanda Grygier  
- tel. 61 814 63 67 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Tomasz Jezierny 
2. Grzegorz Adamski 
3. Przemysław Thomas 
4. Iwona Robak 
5. Magdalena Garbacz

Jankowice
Sołtys wsi: 

Jan Nowak - tel. 61 814 78 97 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Anna Miedziak 
2. Małgorzata Walkowiak 
3. Waldemar Żyliński 
4. Mirosław Sroka 
5. Sylwia Przybylska 
6. Marcin Kanduła 
7. Mariusz Przybylski

Kokoszczyn
Sołtys wsi: 

Mieczysław Kłos  
- tel. 61 814 60 51 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Dorota Szmiel 
2. Janusz Sokołowski 
3. Jarosław Kunysz 
4. Roman Pałys

Lusowo
Sołtys wsi: 

Marian Walczak  
- tel. 61 814 61 27 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Przemysław Szamrej 
2.  Kordian Kucharski 
3.  Ewa Dąbrowicz 
4. Stefan Kramer 
5. Grzegorz Kowalak 
6. Halina Kosmowska 
7. Karolina Nowak

Sołtysi i rady sołeckie

Podczas tegorocznych zebrań wiejskich wybieraliśmy sołtysów 
i rady sołeckie. Zmiana warty na stanowisku sołtysa nastąpiła 
w Sadach i w Tarnowie Podgórnym. Poznajmy zatem tych, któ-

rzy nas reprezentują.

Na placu budowy w Wysogotowie wmurowano ka- ∂
mień węgielny pod budowę fabryki farmaceutycznej – 
szczegóły wewnątrz numeru. 

Ksiądz Adam Prozorowski został nowym kapelanem  ∂
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgór-
nym.

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2011 Wójta Gminy Tar- ∂
nowo Podgórne, od 19 stycznia br. uległy zmianie ceny 
za korzystanie z obiektów OSiR. Cenniki dostępne są na 
stronie www.osir.pl 

Styczniowe rozgrywki MLS, koszykarze Tarnovii za- ∂
kończyli bilansem 2 wygranych i 1 porażki. Po 10. ko-
lejkach podopieczni Wojciecha Płociniczaka zajmują  
1. miejsce w tabeli. 

Reprezentacje dziewcząt i chłopców awansowały  ∂
do finału powiatu poznańskiego w koszykówce.  Dziew-
czyny zagrają 15. lutego w Pecnej, a chłopcy 16. lutego 
w Tarnowie Podgórnym.

27 lutego ∂  zapraszamy na finał XIII Zimowej Sparta-
kiady LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczące-
go Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Hala OSiR przy 
ul. Wypoczynkowej 93a w Baranowie, od godz. 10.30 
tenis stołowy. Hala OSiR przy ul. Kościelnej 46/48 w 
Przeźmierowie, godz. 10.30 uroczyste otwarcie, a póź-
niej rozgrywki w: szachach, warcabach, wieloboju ro-
dzinnym (slalom piłkarski, wyskok dosiężny, strzelanie 
na bramkę od unihokeja) i rekreacyjnym (rzut lotką do 
tarczy, strzelanie z wiatrówki, rzut do kosza z linii rzu-
tów wolnych), przeciąganie liny, konkurs wiedzy LZS, 
piłka nożna mężczyzn, podnoszenie ciężarka i rzut lotką 
do tarczy. Hala OSiR przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Pod-
górnym,  godz. 10.30 piłka siatkowa mężczyzn i kobiet. 
Wstęp do wszystkich obiektów – bezpłatny.

04-06 marca – Krajowe Mistrzostwa International  ∂
Dance Organization w Jazz Dance, Modern, Ballet/Point 
i Belly Dance/Oriental. Impreza odbędzie się w hali OSiR 
przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. Dzieci do lat 
6. bez względu na miejsce zamieszkania oraz mieszkań-
cy Gminy Tarnowo Podgórne, za okazaniem ważnego 
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania – 
wstęp wolny. Szczegółowy program będzie dostępny na 
stronie www.osir.pl

Na początku stycznia otrzymaliśmy zgłoszenie do- ∂
tyczące zagryzienia kur przez psa. Okazało się, że pies 
należał do sąsiadów zgłaszających. Po przeprowadzeniu 
niezbędnych czynności sąsiedzi doszli do porozumienia 
i właściciel „łakomego” czworonoga zrekompensuje 
poniesione straty. Wszystko to działo się w Tarnowie 
Podgórnym. 

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!
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Lusówko
Sołtys wsi: 

Zdzisława Piszczyńska  
- tel. 61 814 77 51 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Jacek Muchowski 
2. Antoni Andrzejczak 
3. Paweł Wojtowicz 
4. Barbara Nowak 
5. Brygida Gałązka 
6. Ewa Kocurek 
7. Paweł Peksa

Przeźmierowo
Sołtys wsi: 

Jacek Stypiński - tel. 61 814 29 93 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Henryk Witkowski 
2. Tadeusz Zimny 

3. Monika Żuchowska 
4. Ryszard Hauffa 
5. Józef Wasyl 
6. Bogusław Ciepielewski 
7. Maria Wiza

Rumianek
Sołtys wsi: 

Jerzy Papych - tel. 61 814 62 96 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Tomasz Kubot 
2. Ewa Pawela 
3. Czesław Klaczyński 
4. Kamila Polaczyk 
5. Mikołaj Goroński

Sady
Sołtys wsi: 

Elżbieta Nowaczyk  
- tel. 61 814 60 45 

Za pracę na rzecz swoich sołectw pani Zofia Szalczyk i pan Zenon Troszczyński 
otrzymali specjalne podziękowania podczas ostatniej sesji Rady Gminy.

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Katarzyna Kruszona 
2. Żaneta Kruszona 
3. Bartłomiej Kamiński 
4. Szymon Szofer 
5. Krzysztof Maszner 
6. Lidia Szczechowiak 
7. Rafał Markiewicz

Sierosław
Sołtys wsi: 

Zygmunt Gałka - tel. 61 814 78 15 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Anna Błażejczyk 
2. Zbigniew Kubiak 
3. Dariusz Jóźwik 
4. Wanda Ciszewska

Swadzim
Sołtys wsi: 

Rafał Jabłoński - tel. 888 033 933 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Paweł Kania 
2. Miłosz Pauch 
3. Jolanta Zając 
4. Monika Mielcarek 
5. Zdzisław Piechocki

Tarnowo Podgórne
Sołtys wsi: 

Piotr Owczarz  
- tel. 61 8147 168, 603 601 933

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Wojciech Wieruszewski 
2. Bożena Możdzeń 
3. Jacek Pietrucha 
4. Tadeusz Rzepczyński 
5. Elżbieta Stróżyk 
6. Urszula Ludwińska 
7. Aleksander Borowiak

Wysogotowo
Sołtys wsi: 

Elżbieta Szymkowiak  
- tel. 61 816 20 62 

Skład Rady Sołeckiej: 
1. Jarosław Paluszkiewicz 
2. Małgorzata Urbaniak 
3. Ryszard Biłyk 
4. Henryka Okupniak 
5. Bogusława Woźniak
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Ogromna wyrwa w nawierzchni jezdni na ul. Bu- ∂
kowskiej w Wysogotowie przyczyniła się do uszkodze-
nia kilkunastu pojazdów. Strażnicy na miejscu wykonali 
dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia do czasu przyjazdu Policji. 

Warunki drogowe, ale także niejednokrotnie brawu- ∂
ra i brak umiejętności kierowców są przyczyną uszko-
dzeń znaków drogowych, których znacznie przybyło 
w ostatnim czasie. Każda informacja o  zniszczonym 
znaku wraz z dokumentacją fotograficzną i dokładną 
lokalizacją przekazywana jest do Wydziału Infrastruk-
tury Drogowej. 3 lutego nieostrożność kierowcy dopro-
wadziła do uszkodzenia słupa energetycznego przy ul. 
25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym. Strażnicy, którzy 
przybyli pierwsi na miejsce zdarzenia zabezpieczyli te-
ren do czasu przyjazdu Straży Pożarnej, Policji i Pogoto-
wia Energetycznego. 

3 lutego Strażnicy Gminni zauważyli, że nieznany  ∂
mężczyzna dokonuje demontażu elementów metalo-
wego płotu z działki w Tarnowie Podgórnym. Mieszka-
niec naszej Gminy wynosił wycięte wcześniej przęsło z 
zamiarem sprzedaży go w punkcie skupu złomu. Aktu-
alnie czekamy na zgłoszenie się właściciela terenu by 
zakwalifikować zdarzenie jako czyn zabroniony.

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Pod patronatem Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przed-
siębiorców odbył się VII 

Bal Zimowy w Hotelu 500. W za-
bawie wzięło udział 146 osób: 
przedsiębiorcy z terenu gminy 
Tarnowo Podgórne, ich rodzi-
ny i przyjaciele. Zaszczycili nas 
swoją obecnością: Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka wraz z małżonką, I Z-ca 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
Ewa Noszczyńska-Szkurat w raz 
z małżonkiem.

W trakcie balu odbyły się lo-
teria fantowa i licytacja. Zebra-
no 19 385 zł, które zostaną prze-
znaczone na cele charytatywne 
dla osób najbardziej potrzebują-
cych z terenu naszej Gminy. Jed-
ną z nich jest Paulinka – 7-letnia 
mieszkanka Ceradza, która zbiera 
fundusze na turnus rehabilitacyjny. 
Dodatkowo Firma Alfa Tour Biu-
ro Podróży Marek Budny ufundo-
wała 7-dniowy pobyt w Rewalu 
dla Paulinki i jej mamy.

Wszystkim Darczyńcom: 
Fabryce Mebli Balma S.A. Ry-

szard i Michał Balcerkiewicz, 
Budmar – Centrum Klinkieru Ma-
riola i Paweł Judkowiak, Beto-
niarstwo Smirnow Spółka Jawna 
– Władysław Smirnow; MW Ga-
stro, Vector Piotr Nowak i Woj-
ciech Halkiewicz; Alfa Tour Biuro 
Podróży – Marek Budny; Instytut 
Glamour – Wiesława i Dariusz 
Witkowscy, Restauracja „Dobry 
Adres”; Bistro u Grzegorza – Ka-

tarzyna Wojtkowiak; Restaura-
cja „Stara Wozownia” Iza Ha-
las; Hans Grohe Sp. z o.o.– Frank 
Somnitz; PHU Horcom Szymon 
Horowski; Hotel Leda Spa Koło-
brzeg – Mirosława i Marek Ró-
żewscy; Jucca – centrum ogrodni-
cze; Matbet – Tomasz Banaszyk; 
Zakład Kosmetyczny Salon Fry-
zjerski Dagmary Stępień; Agencja 
Reklamowa F.A.C.T Anna Reiter; 
Pracownia Modelarska i Szko-
ła Podstawowa w Tarnowie Pod-
górnym; Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne, Schattdecor Sp. z o.o.; 
Firma Adam’s Fabryka Opako-
wań Tekturowych – Anna Skrzy-
niarz; Ridex Dekoracja Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa – Barbara 
Czarnowska, Zakład Poligraficz-
ny POL-MAK – Przemysław Ma-
kowiak; Budimex Danwood Sp. 
z o.o., Travelrent i SKIB S.K. PAU 
K. Szumski za drobiazgi przeka-
zane na loterię fantową; uczestni-
kom licytacji i nabywcom losów 
za szlachetne gesty i wrażliwość 
na potrzeby innych bardzo ser-
decznie dziękujemy.

Dyrektor Dorota Kubiaczyk 
i pracownicy HOTELU 500, pro-
wadzący Andrzej Łyszyk, świet-
nie grający zespół „D-Tonacja” 
i gwiazda wieczoru fakir Sławo-
mir Czapka zagwarantowali pro-
fesjonalną obsługę i wspaniałą 
atmosferę. Nim się obejrzeliśmy 
była czwarta nad ranem. 

  ~KSz.

VII bal zimowy

Sprawdź,  
co wydarzyło się w 
Twojej miejscowości
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 25 stycznia

V sesja Rady Gminy roz-
poczęła się uroczysto-
ścią wręczenia dyplo-

mów z okazji wyboru na sołtysów 
w poszczególnych miejscowo-
ściach. Wójt Gminy przekazał 
wszystkim wybranym życzenia 
sukcesów w sprawowaniu tej nie-
łatwej funkcji. Podziękowania za 
wspaniałe osiągnięcia oraz dosko-
nałą współpracę Wójt skierował 
zwłaszcza dla sołtysów kończą-
cych swoją kadencję. 

W dalszej części obrad Rada 
podjęła uchwały w sprawach: 

– wysokości diet dla radnych 
i sołtysów,

– wskazania radnego Stanisła-
wa Waltera do Komisji Stypen-
dialnej,

– wskazania radnych: Elżbiety 
Łowickiej i Wojciecha Janczew-
skiego do Komisji Mieszkanio-
wej,

– powołania Komisji Inwenta-
ryzacyjnej w składzie: Barbara 
Nowak, Henryk Witkowski,

– przeznaczenia umorzonej po-
życzki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na przed-
sięwzięcia proekologiczne w Ba-
ranowie (modernizacja kanaliza-
cji deszczowej na os. Rubinowym 
i  w obrębie ulic: Budowlanych, 
Granicznej i Wichrowej),

– odmowy dokonania zmiany 
w treści uchwały o miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Tar-
nowo Podgórne,

– wyposażenia placu zabaw 
znajdującego się na plaży przy Je-
ziorze Lusowkim (OSiR),

– zmiany uchwały o budżecie 
gminy. Pierwsza w historii bie-
żącej kadencji rady noweliza-
cja budżetu gminy. Powszechna 
aprobata rady dla przeznaczania 
wszelkich dodatkowych docho-
dów w 2011 roku na inwestycje,

– ustalenia wysokości opłat za 
niektóre świadczenia przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. 

Rada Gminy przyjęła następnie 
plany pracy zarówno swych po-
siedzeń plenarnych jak i poszcze-
gólnych komisji. 

Kolejnym ważnym punktem 
obrad była informacja Wójta 
o stanie gospodarki przestrzen-
nej w Gminie Tarnowo Podgór-
ne. Jesteśmy na początku prac 
nad zmianą studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. By 

świadomie podejmować decyzje 
radni poznali stan prac nad miej-
scowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego w gminie. 
Wydział Zagospodarowania Prze-
strzennego przedstawił przegląd 
planów miejscowych już uchwa-
lonych, będących w opracowaniu 
oraz oczekujących na sporządze-
nie. By łatwiej podejmować decy-
zje dotyczące studium przedsta-
wiono radnym również krańcowe 
możliwości rozwoju gminy z wy-
korzystaniem obecnie istniejącej 
przestrzeni. 

Za nami zebrania wiejskie. 
Spotkania te stanowiły dla nas 
radnych dodatkową okazję do 
kontaktu z mieszkańcami, do po-
znania ich aktualnie najważniej-
szych problemów. W poszcze-
gólnych zebraniach wiejskich 
uczestniczyli wszyscy radni. Bez 
wątpienia uzyskane tą drogą in-
formacje wpłyną na przyszłe de-
cyzje Rady Gminy. 

Ponownie zachęcam do uczest-
nictwa w pracach Rady Gminy. 
Terminy sesji i komisji oraz plan 
ich pracy są już uchwalone i do-
stępne na stronie internetowej. 
Tam też dostępne są szczegóło-
we informacje na temat podjętych 
uchwał. 

Grzegorz Leonhard  
Przewodniczący Rady Gminy 

Zebrania wiejskie stanowią dla nas 
samorządowców dodatkową okazję do kontaku 
z mieszkańcami. A co za tym idzie, poznania ich 
najważniejszych problemów. Dzięki temu radni, 
podejmując najróżniejsze decyzje, nie zapominają 
o mieszkańcach.
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Ponad trzysta osób – w tym 
szefowie wielu instytucji 
współpracujących z tar-

nowskim samorządem, przed-
stawiciele gminnych organiza-
cji społecznych i stowarzyszeń, 
klubów sportowych, przedsię-
biorcy, przedstawiciele służb 
mundurowych, samorządowcy 
i księża – przyjęło zaproszenie 
Wójta Gminy Tadeusza Czajki 
i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Grzegorza Leonharda do sali 
widowiskowej GOK „Sezam” na 
tradycyjne spotkanie noworocz-
ne. Wśród gości byli Posłowie na 
Sejm Waldy Dzikowski i Marek 
Zieliński, Wojewoda Wielkopol-
ski Piotr Florek, Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski i wójtowie 
ościennych gmin. Miło nam było 
gościć burmistrza Krzysztofa Że-
gańskiego wraz z delegacją z na-
szej partnerskiej gminy Bardo.

Wójt Tadeusz Czajka przywi-
tał zebranych, a ponieważ było to 
pierwsze spotkanie w tej kadencji 
Wójt przedstawił swoich zastęp-
ców oraz nowego Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Wyraził na-
dzieję, że współpraca z nową Radą 
Gminy będzie przebiegać – jak do-
tychczas – bardzo sprawnie. 

Wójt pogratulował szefom 
firm z terenu naszej Gminy przy-
znanych im w tym roku nagród 
i wyróżnień. Przywitał w gronie 
przedsiębiorców firmę Curtis He-
althcare, która w Wysogotowie 
buduje fabrykę farmaceutyczną. 
Podkreślił, że podstawą sukcesu 
społeczno-ekonomicznego naszej 
Gminy jest rozwój działających 
tu firm.

Wójt zwrócił uwagę zebranych 
na niezwykłe przyspieszenie in-
westycyjne, którego byliśmy 
świadkami w ostatnich czterech 
latach w każdej z 16 miejscowo-
ści. W tym czasie wybudowali-
śmy i wyremontowaliśmy drogi, 
powstały place zabaw, rozbudo-
waliśmy szkoły podstawowe, po-
wstało przedszkole dla 200 dzieci. 
Te inwestycje służą mieszkańcom 
podnosząc atrakcyjność zamiesz-
kania w naszej Gminie.

Spotkanie Noworoczne 2011

Następnie podkreślił dużą licz-
bę krajowych i zagranicznych na-
gród i tytułów, jakie zdobyli gmin-
ni sportowcy i artyści. Zaprosił na 
międzynarodowe i krajowe zawo-
dy sportowe, które będą w tym 
roku odbywać się na terenie na-
szej Gminy (warto tu wspomnieć 
chociażby o lipcowych między-
narodowych zawodach zapaśni-
czych). 

Na koniec swojego wystąpie-
nia Wójt zapewnił, że najważniej-
szym celem obecnej kadencji jest 
dalsze podnoszenie komfortu ży-
cia mieszkańców. Z tą myślą będą 
realizowane kolejne inwesty-
cje, w tym budowa przedszkola 
w Przeźmierowie czy poszukiwa-
nie wód geotermalnych pod przy-
szły park wodny. Wszystkie dzia-
łania na rzecz mieszkańców będą 
realizowane zgodnie ze strategią 
„Poziom wyżej”. 

Ciepło o  Gminie Tarnowo Pod-
górne wyrażali się także popro-
szeni o zabranie głosu goście: Po-
seł Waldy Dzikowski, Wojewoda 

Piotr Florek i Starosta Jan Grab-
kowski. Wszyscy podkreślali nie-
zwykłe zaangażowanie naszych 
samorządowców w pracę na rzecz 
Gminy . 

Następnie wręczono statuetki 
„Tarnowskich Lwów” – wyróż-
nienie przyznawane przez Wój-
ta Gminy. W tym roku otrzymali 
je: Grażyna Smolibocka, Tomasz 
Banaszyk i Leszek „Leon” Torka. 
(prezentację laureatów zamiesz-
czamy na ostatniej stronie). 

Spotkanie noworoczne to tak-
że okazja dla gminnych zespołów 
kulturalnych do zaprezentowania 
swoich umiejętności. W tym roku 
na scenie pojawiła się grupa ta-
neczna OSiR JAST, która pod kie-
runkiem Beaty Dudek doskonali 
taniec nowoczesny. Układy cho-
reograficzne przedstawione przez 
starszych i młodszych tancerzy za-
chwyciły wszystkich zebranych. 

Oficjalną część wieczoru za-
kończył toast noworoczny Prze-
wodniczącego Rady Gminy Grze-
gorza Leonharda. ~ARz

Spotkanie 
Noworoczne 
odbyło się w 
ostatni piątek 
stycznia. 
Uroczystość 
prowadził  eu-
roposeł Tadeusz 
Zwiefka (pierw-
szy po lewej).

fot. archiwum
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich 
członków, że 20 lutego organizuje podlodowe 

zawody wędkarskie. Zbiórka zawodników o godz. 9  
w Niepruszewie na plaży. Technika połowu dowolna. 
W razie roztopów zawody zostaną odwołane – infor-
macje tel. 508 507 980. 

23 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze 
koła za 2010 rok. Zebrani po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem Zarządu Koła, komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego zatwierdzili przedstawione sprawoz-
dania. Zatwierdzony został także plan pracy i pre-
liminarz budżetowy na 2011 rok. W dalszej części 
zebrania wręczono odznaczenia związkowe „Za za-
sługi dla Wędkarstwa Polskiego”. Otrzymali je: To-
masz Braniewicz, Tadeusz Kaczmarek, Janusz Ło-
chowicz. Emocje wzbudziło ogłoszenie wyników 
konkursu Grand Prix 2010. Zwycięzcą został Piotr 
Gąsiorek, drugie miejsce zajął Marek Pazgrat, a trze-
cie – Jarosław Dorszyk. Gratulujemy!

Zarząd Koła składa podziękowania sponsorom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania udziału 
Koła w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Są to: Gusma, Restauracja „Pod Lwem”, Rada 
Sołecka Tarnowo Podgórne, oraz stały sponsor – 
Wojciech Janczewski. Podziękowania składamy tak-
że obsłudze stoiska PZW.

Przypominamy: sekretariat koła został przeniesio-
ny na ul. Poznańską 92 – jest to pomieszczenie po 
byłej zerówce, obok stawu w tarnowskim parku. Se-
kretariat czynny jest w każdy wtorek w godzinach 
16.30 – 19.00

Uwaga! Zmiany w przepisach na wędkowanie! Ło-
wiący indywidualnie i na zawodach muszą posiadać 
aktualne zezwolenie oraz rejestr połowu ryb. Zostały 
wprowadzone nowe wymiary ochronne ryb (szczu-
pak, sandacz, węgorz – 50 cm, karp – 30 cm) mogą 
wystąpić zmiany w przepisach określone przez użyt-
kownika wody. Wszystkie rejestry ryb obowiązkowo 
muszą być zdane w Kole lub (dla Jeziora Lusowskie-
go) w Urzędzie Gminy

Telefony kontaktowe:
Komisja egzaminacyjna – 517 586 267
Skarbnik Koła – 517 586 272
Prezes Koła – 517 586 261

~Marek Perz
Prezes Koła

Tarnowo Podgórne

Wiadomości 
wędkarskie UTW w Tarnowie Pod-

górnym tworzy 180-oso-
bowa grupa słuchaczy. 

Kończy się drugi semestr, w cza-
sie którego aktywnie działały 4 
sekcje komputerowe, 3 języka an-
gielskiego po jednej niemieckie-
go, turystyczna, brydżowa i zajęć 
ruchowych. Mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w wykładach pod 
wspólnym hasłem „Żyć zdrowo”. 
Odbyły się dwie, bardzo udane, 
imprezy integracyjne: wyjazd na 
grzyby i zabawa andrzejkowa.

Przed nami trzeci semestr. Sta-
łych słuchaczy informujemy, że 
rozpoczynają się zapisy do po-
szczególnych, wyżej wymienio-
nych sekcji. Odbywać się będą 
również zajęcia treningu pamięci. 
Nowe sekcje będą tworzone w mia-
rę potrzeb. Planowane są dwie wy-
cieczki autokarowe.  Zapraszamy 
nowych chętnych do uczestnictwa 
w zajęciach i wykładach.

Na trzeci semestr proponujemy 
cykl wykładów pod hasłem „Hi-
storia życia codziennego”.

22.02.11  Zwyczaje doroczne – 
historia świętowania – zima; ku-
stosz Muzeum Etnograficznego 
w Poznaniu, Witold Przewoźny

08.03.11  Źródła współczesne-
go życia codziennego – w poszu-
kiwaniu inspiracji, Witold Prze-
woźny

1 5 . 0 3 . 1 1  
Historia stro-
ju – co nam 
mówi suknia; 
Iwona Rosińska, 
Muzeum Etnograficz-
ne w Poznaniu

29.03.11  Zwyczaje doroczne 
– historia świętowania – wiosna; 
Witold  Przewoźny

05.04.11  Życie codzienne Wiel-
kopolski – Wielkopolska wielu 
narodów; Witold Przewoźny

19.04.11  Oszczędzanie i inwe-
stowanie wczoraj i dziś; Paweł 
Śledziński

10.05.11  Zwyczaje doroczne – 
historia świętowania – lato; Wi-
told Przewoźny

24.05.11  Historia humoru i sa-
tyry; Marek R. Groński satyryk, 
publicysta „Polityki”

07.06.11  Zwyczaje doroczne- 
historia świętowania – lato; Wi-
told Przewoźny

UWAGA: wykłady odbywać 
się będą we wtorki o godz. 17.00 
w LO w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Poznańskiej 118.

Wszelkie informacje i zapi-
sy: wtorki w godz. 10.00 – 12.00 
w siedzibie GOK „Sezam” Tarno-
wo Podgórne Poznańska 96, tel. 
618 959 249 i na stronie interneto-
wej www.utw.tarnowo-podgorne.pl 
 ~na

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy 
zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie 

z zakresu przygotowania i składania wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć możliwych do realizacji 

w ramach programu unijnego LEADER
 

Szkolenia odbędą się: 
* dla mieszkańców gminy Kaźmierz i gminy Szamotuły: 

16 lutego 2011 roku, godz. 16.30 
Sala Sesyjna UMiG Szamotuły 

 
* dla mieszkańców gminy Rokietnica  

i gminy  Tarnowo-Podgórne: 
17 lutego 2011 roku, o godz. 16.30 

Klub Sołecki w Cerekwicy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 636 381

Informacje Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
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sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

W styczniu 2011 r. nie 
odbyła się sesja z po-
wodu bardzo inten-

sywnych prac w grudniu. Plano-
wo odbyły się posiedzenia stałych 
komisji. Radni naszego okręgu 
pracują w następujących komi-
sjach: Piotr Burdajewicz w Ko-
misji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Grażyna Głowacka 
w Komisji Kultury i Kultury Fi-
zycznej której jest przewodniczą-
cą oraz w Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury, 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, Przemysław Kiejnich w Ko-
misji Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa oraz Komisji Rozwoju 

i Integracji Europejskiej, Krysty-
na Semba – wiceprzewodnicząca 
Komisji Komunikacji, Budow-
nictwa i Infrastruktury oraz czło-
nek Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej oraz Komisji Rewi-
zyjnej.

Do zadań komisji należy:
-  przygotowanie i opiniowanie 

uchwał rady,
-  występowanie z inicjatywą 

uchwałodawczą, 
-  sprawowanie kontroli nad wy-

konaniem uchwał rady ,
-  opiniowanie i rozpatrywanie 

spraw przekazanych komisji 
przez radę zarząd lub inne ko-
misje.

Jedną z najbardziej meryto-
rycznych jest Komisja Rewizyj-
na. W jej skład wchodzą radni, 
w tym przedstawiciele wszyst-
kich klubów z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcje przewodni-
czących i wiceprzewodniczących 

rady. Komisja ta opiniuje wyko-
nanie budżetu powiatu i wystę-
puje z pisemnym wnioskiem do 
rady w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium za-
rządowi. Przewodniczący Rady 
przesyła ją do zaopiniowania Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Komisja kontroluje działalność 
zarządu i powiatowych jednostek 
organizacyjnych biorąc pod uwa-
gę kryteria zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności, gospodar-
ności i terminowości. Częstotli-
wość spotkań jest znaczna, po-
nieważ rozpatruje ona również 
skargi mieszkańców powiatu na 
działanie dotyczące starosty, za-
rządu powiatu, pracowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu. 

~Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Platforma Obywatelska ma już 
10 lat. Z tej okazji Gazeta Wybor-
cza przygotowała zestawienie 15 
najbardziej wpływowych polity-
ków PO. Ranking otwiera Prezes 
Rady Ministrów Donald Tusk, na-
tomiast na wysokim 9 miejscu zna-
lazł się wiceszef klubu parlamen-
tarnego PO Waldy Dzikowski. 

Trwają przymiarki do wybo-
rów parlamentarnych. To będą 
pierwsze wybory przeprowadzane 
zgodnie z nowym Kodeksem Wy-
borczym. Osobą, która kierowała 
pracami komisji przygotowującej 
projekt był Waldy Dzikowski. On 
sam mówi o Kodeksie tak: – To 
jedno z najtrudniejszych i najbar-
dziej precyzyjnych pod względem 
legislacyjnym dzieł sejmowych w 
ostatnim czasie. I chyba najważ-
niejsze. Kodeks liczy ponad 550 

artykułów, praca nad nim trwała 
ponad półtora roku. To połącze-
nie kilku ordynacji w jednym akcie 
prawnym, który był oczekiwany od 
wielu lat zarówno przez środowi-
ska prawnicze, jak i organizacje 
pozarządowe. Aby nowe prawo 
mogło obowiązywać już podczas 
tegorocznych wyborów parlamen-
tarnych, musieliśmy przygotować 
kodeks przed 7 lutego. Bo zmiany 
w ordynacjach wyborczych mu-
szą być wykonywane z półrocznym 
vacatio legis od dnia ogłoszenia 
wyborów. Wprowadziliśmy w Ko-
deksie istotne zmiany dotyczące 
samego głosowania. To, o czym się 
mówi najczęściej, to sto jednoman-
datowych okręgów wyborczych w 
wyborach do Senatu. Ta zmiana 
dotyczy też wyborów samorządo-
wych, które będą odbywały się w 
jednomandatowych okręgach we 
wszystkich gminach i miastach, za 
wyjątkiem miast na prawach po-
wiatu. To pierwszy krok do reali-
zacji zasadniczego punktu naszego 
programu, czyli jednomandato-
wych okręgów we wszystkich wy-
borach. O ile w przypadku wpro-

wadzania tego rozwiązania przy 
wyborach do Senatu lub samorzą-
du nie trzeba zmieniać konstytucji, 
o tyle jest to konieczne w przypad-
ku wyborów do Sejmu, bo w kon-
stytucji zapisano, że muszą być one 
proporcjonalne. Do takiej zmiany 
potrzebne jest poparcie 307 po-
słów. Na razie jest to nieosiągalne. 
Mam jednak nadzieję, że zbliżają-
ce się wybory parlamentarne da-
dzą Platformie taką reprezentację, 
że będziemy w stanie wrócić do te-
matu i zmienić ordynację do Sej-
mu. Nie odstąpimy od tego celu. 

W piątek 28 stycznia 2011 roku 
poseł Waldy Dzikowski uczest-
niczył w spotkaniu noworocz-
nym Powiatu Grodziskiego, któ-
re odbyło się w Grodziskiej Hali 
Sportowej. Organizatorami uro-
czystości byli Mariusz Zgaiński, 
Starosta Grodziski i Ryszard Bal-
cerek, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Grodziskiego. 

Również tego dnia Waldy Dzi-
kowski był gościem na spotkaniu 
noworocznym w Gminie Tarnowo 
Podgórne.

 ~BP PO
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 wydarzenia

W styczniu Straż Gminna podejmowała najczęściej inter-
wencje  związane z: bezpieczeństwem w komunikacji – 
205, nieprzestrzeganiem aktów prawa miejscowego  – 62,  

zwierzętami – 31, bezpieczeństwem osób i mienia – 8, wykroczenia-
mi przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 5, przepisami 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 10, innymi nieprawidłowościa-
mi – 66.

Również w styczniu zrealizowano ogółem 387 interwencji: 72 z nich 
podjęte zostały w wyniku działań własnych, 158 wynikało z anali-
zy problemów występujących w poszczególnych miejscowościach, 
26 zgłoszeń otrzymaliśmy od współpracujących służb, pozostałe 131 
zgłoszeń to interwencje od mieszkańców Gminy.

W styczniu wykonaliśmy między innymi następujące zadania:
•	 Strażnicy monitorowali stan dróg pod względem usuwania skut-

ków zimy. Wszystkie informacje na bieżąco przekazywane były do 
odpowiedzialnych służb.
•	 Po roztopach śniegu na drogach pojawiło się mnóstwo dziur 

i uszkodzeń nawierzchni jezdni. Wszystkie uwagi wraz z dokumen-
tacją fotograficzną na bieżąco przekazujemy do odpowiedzialnych 
służb.
•	 Przypominamy, iż na ul. Poznańskiej oraz Rokietnickiej w Tarno-

wie Podgórnym nadal obowiązują znaki informujące o zakazie zatrzy-
mywania się w strefie ograniczonego postoju. Osoby, które nie stosują 
się do znaków mogą liczyć się z tym, że na pojazd zostanie założona 
blokada, a kierowca otrzyma mandat. 
•	 Ponawiamy apel o baczny nadzór nad psami. W styczniu zano-

towaliśmy mnóstwo interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt 
oraz pogryzień. W jednej z miejscowości  na terenie gminy, wspólnie 
z pracownikami schroniska, dokonaliśmy odłowu psów biegających 
bez opieki. Właściciel poniósł niemałe koszty przewiezienia oraz po-
bytu zwierzęcia w schronisku.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Bezdomnych psów w potrzebie jest mnóstwo, a wielu z nas – ludzi 
dobrej woli często zastanawia się, w jaki sposób można im pomóc. 
Najlepszą formą pomocy bezdomnym zwierzętom jest ich adopcja. 
Pamiętajmy dla nich jest to prawdziwa szansa na drugie, często lep-
sze życie.

Goliat(TA-447)w schronisku przebywa od niedawna i czuje się tutaj 
jeszcze całkiem zdezorientowany i nieswój. Gdzieś w głębi Goliata 
drzemie ciekawość świata i ludzi. Jednak na razie jest psem zagu-
bionym, nieśmiałym i trochę nieufnym. Musi jeszcze upłynąć trochę 
czasu, aby mógł nabrać pewności siebie i wiary w ludzi.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt ze schroniskiem 
w Jędrzejewie pod numerem telefonu: 691 995 888. Zachęcamy do 
odwiedzin naszej strony internetowej pod adresem: www.wetserwis.
com.pl, na której znajduje się większość naszych piesków.

opracowała: Natalia Witt

Z notatnika 
Gminnego Strażnika

Uwaga 
mieszkańcy 
Przeźmierowa!

W niedzielę, 16 stycznia, w Przeźmierowie 
przy bramie głównej Cmentarza miało 
miejsce bardzo dramatyczne wydarzenie, 

rodem z filmów gangsterskich – właścicielka kwia-
ciarni została brutalnie napadnięta. Niezamaskowa-
ny bandyta w godzinach popołudniowych przy uży-
ciu tępego narzędzia sterroryzował sprzedawczynię. 
Grożąc jej odebraniem życia wymusił oddanie ka-
setki z pieniędzmi. Pomimo szybkiej reakcji Policji 
sprawcy nie udało się schwytać.

To zdarzenie bez precedensu! Jeszcze nigdy nie 
spotkaliśmy się z taka bezczelnością i bezwzględno-
ścią przestępcy. 

Ostrzegam zatem mieszkańców naszej miejsco-
wości, że niezależnie od pory dnia brutalni złodzieje 
zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Bądźmy czujni 
i reagujmy na podejrzane sygnały!

~Karina W., mieszkanka Przeźmierowa
(kontakt do autorki znany redakcji)

Przeźmierowo

Wiadomości 
wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Przeźmierowie zawiada-

mia swoich członków, że 6 mar-
ca odbędzie się zabranie spra-
wozdawcze koła za 2010 rok. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 
14.00 w sali OSiR, „stara kotłow-
nia” w Przeźmierowie, ul. KO-
ścielna. 

W programie:
−	Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Koła.
−	Sprawozdanie Komisji Rewi-

zyjnej Koła.
−	Plan pracy i preliminarz bu-

dżetowy na 2011 r.

Po zebraniu, możliwość opłace-
nia składek na 2011 r.

~Janusz Jagiełka  
Prezes Koła
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wspominamy...

Śp. Ksiądz Piotr Wawrzy-
niak urodził się 30 stycznia 
1849 roku w Wyrzece, pa-

rafia Dalewo, koło Śremu w bar-
dzo religijnej rodzinie chłopskiej 
jako czwarte dziecko Franciszka 
i Cecylii. Po ukończeniu szko-
ły elementarnej kontynuował na-
ukę w gimnazjum w Śremie. Tam 
związał się z konspiracyjną orga-
nizacją młodzieżową „Marianie” 
Na wieść o wybuchu powstania 
styczniowego bezskutecznie pró-
bował przekroczyć granicę pru-
sko-rosyjską, aby dołączyć do 
młodzieży spieszącej na pomoc 
walczącym.  

Śp. Ks. Piotr Wawrzyniak 
święcenia kapłańskie otrzymał 
11 sierpnia 1872 roku, a następ-
nie objął wikariat w parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Śremie. 
Niechęć władz pruskich do księ-

Ksiądz, patriota, społecznik
dza Piotra spowodowała, że pro-
boszczem został dopiero po 26 
latach, w parafii pw. Św. Jakuba 
w Mogilnie.

Sławę zapewniła mu działalność 
społecznikowska obejmująca całą 
Wielkopolskę, koncentrująca się 
na dążeniach do utrzymania pol-
skości w zaborze pruskim. Ks. 
Piotr pełnił funkcje kierownicze 
w 22 organizacjach społecznych, 
był aktywnym działaczem towa-
rzystw przemysłowych, zakładał 
banki spółdzielcze oraz kółka rol-
nicze, które pomagały przetrwać 
pruską niewolę. 

Największe zasługi Ksiądz 
Wawrzyniak odniósł w spółdziel-
czości kredytowo-oszczędnościo-
wej. Przez 23 lata pełnił funkcje 
kierownicze w Związku Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych 
przeprowadzając liczne fachowe 

reformy. Spółki te wspierały pol-
ską przedsiębiorczość udzielając 
niskooprocentowanych kredytów 
(dawało to polskiej ludności po-
tężny oręż w walce z ekonomicz-
ną potęgą Prus). Ksiądz Waw-
rzyniak był dyrektorem Drukarni 
i Księgarni Św. Wojciecha. 

Ten wielki działacz na ziemi 
wielkopolskiej nie doczekał Po-
wstania Wielkopolskiego oraz 
wolnej Polski. Zmarł stosunko-
wo młodo – w wieku 62 lat. Po-
chowany został w Mogilnie, 9 
listopada 1910 roku, gdzie spo-
czywa do dziś. Jego pogrzeb był 
wielką manifestacją patriotyczną. 
Z uznaniem i szacunkiem o zmar-
łym wypowiadali się mieszkańcy 
Wielkopolski, bez względu ma 
przynależność narodową.

~St. Leitgeber

Szanowni Państwo!
Przedstawiam Państwu sylwetkę Księdza Piotra Wawrzyniaka. Nie był co prawda mieszkań-
cem naszej Gminy, ale moim zdaniem dzięki zaangażowaniu na rzecz kółek rolniczych za-
sługuje na wspomnienie na łamach gazety. To patriota, walczący o zachowanie polskości 
w czasach zaboru pruskiego, reformator i społecznik. To człowiek, o którym nie możemy 
zapomnieć. 

~Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym

 „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi” 
Wisława Szymborska

Jest wiele cytatów, wiele tekstów które mówią o tym, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Chciałabym Państwu 
zaproponować wspólne redagowanie cyklu wspomnieniowego „Ocalić od Zapomnienia”. 

Ilu wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, przeszło już przez „smugę cienia”. Część z nich żyje w naszych 
wspomnieniach, opowiadamy o Nich naszym dzieciom, wnukom. Odwiedzamy na cmentarzach. Wielu zostało zapomnia-
nych. Chciałabym przywrócić pamięć o postaciach sprzed lat i tych z wczoraj. Długoletni mieszkańcy wielu z Nich pa-
miętają, dla osób od niedawna zamieszkujących Gminę będzie to okazja do poznania wielu znakomitych ludzi.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Ocalić od zapomnienia
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 stowarzyszenia

Tradycyjnie koncelebrowaną mszą świętą polo-
wą na strzelnicy rozpoczęli tarnowscy bracia 
kolejny rok strzelecki. Podczas homilii kape-

lan bractwa ksiądz Adam Prozorowski przypomniał 
sylwetkę patrona braci kurkowych, podkreślając 
przede wszystkim to, iż był nie tylko męczennikiem, 
ale świadkiem Jezusa Chrystusa. „Kiedy widzę z ja-
kim szacunkiem pochylacie przed ołtarzem sztanda-
ry, jak „kłaniają” się przed Najświętszym Sakramen-
tem, myślę: Panie Boże spraw, aby wszyscy z taką 
pokorą klękali przed Tobą...”  Po mszy zebrani zło-
żyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

A potem? Pierwsze strzały w tym roku i rywaliza-
cja o najważniejsze trofeum: tarczę św. Sebastiana. 
Zawody były jak zwykle zacięte, tym bardziej, iż go-
spodarzy odwiedzili bracia z Szamotuł, Pniew, Siera-
kowa, Grzebieniska, Poznania, Swarzędza, Mosiny, 
Mieściska i Wągrowca. I to tam właśnie, za przy-
czyną brata Andrzeja Kaniewskiego, powędrowała 
główna nagroda. 

Pierwsze spotkanie minęło, przed nami już 15 rok 
działalności. Aż wierzyć się nie chce, że tyle czasu 
za nami. Wieczór upłynął na wspomnieniach, wspól-
nym oglądaniu zdjęć i ... planowaniu jubileuszu 15 – 
lecia bractwa. ~na

Święty Sebastian w Tarnowie Podgórnym

Stowarzyszenie Osób  
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

„ROKTAR”
SERDECZNIE ZAPRASZA

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA 
BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z:

 Logopedii  Choreoterapii
 Rewalidacji  Psychologiem
 Arteterapii   Ćwiczenia w wodzie
 Wikliny

Zajęcia odbywają się we wtorki i śro-
dy od marca w poniedziałki w godzinach 
od 16.00 do 19.00, w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w Napachaniu 
ul. Poznańska 26

Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym 
Gminy Tarnowo Podgór-
ne 

Zawód rolnika we współcze-
snym świecie wymaga nie 
tylko umiejętności dobrej 

znajomości technologii uprawy, 
czy żywienia zwierząt, ale rów-
nież umiejętności radzenia sobie na 
zmieniającym się ciągle rynku pro-
duktów rolnych. Rolnicy zrozumie-
li już starą prawdę, że nie sztuką jest 
wyprodukować towar, ale sztuką 
jest korzystnie go sprzedać. W tym 
celu konieczna jest umiejętność po-
zyskiwania informacji z różnych 
źródeł (prasa, radio, telewizja, tele-
gazeta, publikacje fachowe, dorad-
cy rolników czy wreszcie kompu-
ter i Internet). Na polu umiejętności 
posługiwania się komputerem ob-
serwujemy lukę pokoleniową – po-
kolenie uczniów szkół podstawo-
wych i średnich posługuje się tym 
narzędziem biegle, natomiast ich 
rodzice, rolnicy podejmujący decy-
zje gospodarcze już o wiele gorzej 
lub zgoła wcale.

Wychodząc naprzeciw temu 
zapotrzebowaniu Konsorcjum 
w składzie: Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu, Wielkopolska Izba Rolnicza 
i Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Poznaniu 
organizuje w dniach 7 i 8 marca 
(poniedziałek – wtorek) oraz 9 i 10 
marca (środa – czwartek) dwudnio-
we szkolenia komputerowe z zakre-
su wykorzystania komputera i Inter-
netu w gospodarstwie rolnym.  

Każdego dnia w programie prze-
rwy kawowe oraz obiad dla uczest-
ników. Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy do Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Poznaniu ul. Winogrady 63.

Zapisy chętnych telefonicznie 
u doradcy rolników Wiesława Bia-
łego tel. 723 678 053 lub bezpośred-
nio w Centrum Doradztwa Rolni-
czego tel. 61/823 20 81 centrala.

Opracował: ~Wiesław  Biały

Szkolenie komputerowe 
dla rolników
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Informator kulturalny Biblioteki Publicznej

Z badań europejskich wy-
nika, że Polacy najwięcej 
czasu poświęcają na oglą-

danie telewizji, więcej niż wy-
nosi średnia krajów europejskich 
i średnia światowa. Większymi 
telemaniakami od Polaków są 
tylko Amerykanie. Kraje, w któ-
rych najmniej czasu poświę-
ca się na patrzenie w szklany 
ekran to Szwedzi i Holendrzy. 
Biblioteka od wielu, wielu lat 
zakupuje rocznie 2-2,5 tys. ksią-
żek i systematycznie powiększa 
swój księgozbiór. Zakupując 
książki, działamy profesjonal-
nie, dbamy o szerokie spektrum 
tematyczne, powiększając zaso-
by biblioteki dla wszystkich za-
interesowanych. Do dyspozycji 
czytelników jest 63 tys. książek 
o różnej tematyce dla wszyst-
kich niezależnie od wieku: lite-
ratura z różnych dziedzin wie-
dzy, beletrystyka polska i obca, 

poradniki, przewodniki, litera-
tura specjalistyczna, książki ob-
cojęzyczne (angielskie, fran-
cuskie, niemieckie) książki dla 
dzieci i młodzieży, książki o re-
gionie, poradniki dla rodziców 
oraz NOWOŚCI. 

Od lutego czytelnicy Bibliote-
ki mogą korzystać z AUDIOBO-
OKÓW. Zapraszamy.

RODZICÓW INFORMUJEMY 
– w bibliotece jest duży wybór li-
teratury dla najmłodszych i tro-
chę starszych. Są książki z du-
żym i małym drukiem, dla dzieci 
o różnym poziomie zaawansowa-
nia czytania, książki bogato ilu-
strowane, anglojęzyczne.

Tylko od rodziców zależy czy 
zaszczepią w dziecku chęć czy-
tania. Wieloletnie badania poka-
zują, że codzienne czytanie dzie-
ciom dla przyjemności przynosi 
znakomite efekty w porównaniu 
z dziećmi, którym nikt nie czyta.

Dzieci zachęcone do czytania 
wykazują się lepszą znajomością 
języka, bogatszym słownictwem, 
lepszą pamięcią, ładniejszą wymo-
wą, większą umiejętnością skupie-
nia uwagi – tak brakującej dzisiej-
szym dzieciom i młodzieży – i co 
zrozumiałe, szerszą wiedzą o świe-
cie i rozwiniętą wyobraźnią.

Polecamy książki dla dzieci 
współczesnych polskich pisarzy 
Grzegorza Kasdepke, Elizy Pio-
trowskiej, Pawła Beręsewicza, 
Izabelli Klebańskiej, Anny Oni-
chomowskiej, Beaty Ostrowic-
kiej czy Joanny Olech. Większość 
tych autorów gościła w bibliotece 
w Tarnowie Podgórnym na na-
szych spotkaniach z książką i au-
torem, a dzieci miały możliwość 
rozmowy, zapoznania się z twór-
czością i zdobycia autografu.

Więcej informacji o książkach 
i nie tylko na naszej stronie www.
bibliotekatp.pl. ~ I.B.

W środowy wieczór, 19 
stycznia, salę wido-
wiskową w Domu 

Kultury w Przeźmierowie wy-
pełniły dźwięki kolęd i piosenek 
w wykonaniu zespołu Modra-
ki. Gośćmi na koncercie byli m. 
in.: Wójt Tadeusz Czajka, jego 
I Zastępca Ewa Noszczyńska- 
Szkurat, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard oraz 
dyrektor GOK „Sezam” Szymon 
Melosik.

Między innymi mogliśmy po-
słuchać „Lulajże Jezuniu”, a tak-
że piosenki o małych myszkach, 
owieczkach w wykonaniu naj-
młodszych. Modraki zaprezen-
towały się w pięknych strojach. 
Całość przygotowały Agnieszka 
Dolata i Jadwiga Jaskólska. Sala 
wypełniona była po brzegi, nie-
którym widzom łezka w oku się 
zakręciła.

Wykonawcy nagrodzeni zostali 
gromkimi brawami.

~Zuzanna Kupsik, fot. P. Piosik

Kolędy i piosenka o myszkach
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SEZAMKI  luty/marzec
16.02 godz. 18
Tarnowo Podgórne

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne

16.02 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla szkół pt: „Ekspresem do Żelazowej Woli”

21, 22, 23, 24.02
Baranowo, Tarnowo Podgórne, Lusowo, 
Przeźmierowo, Ceradz Kościelny

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla przedszkoli pt: „Solo, trio i w duecie”

22.02 godz. 17
Przeźmierowo

Wędrujące warsztaty plastyczne pt: „Maski karnawałowe” – ceramika

25.02 godz. 18
Przeźmierowo

Kino Zielone Oko zaprasza: „Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”

28.02 godz. 9 Przeźmierowo
godz. 10:30 Tarnowo Podgórne

Przedstawienie teatralne dla najmłodszych pt: „Bajka o Koziołkach Poznańskich”

5.03 godz. 13
Przeźmierowo

Występ zespołu „Kwiaty Polskie”  (Litwa)

5.03 godz. 16
Tarnowo Podgórne

Kabaret „Mechaniczna pyra” – impreza sołecka
(współorganizacja GOK „SEZAM”)

9.03 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Tralalotek zabiera Pacynkę do fabryki instrumentów muzycznych”

13.03 godz. 16.30
Gimnazjum w Baranowie

Występ Grupy MoCarta – impreza biletowana (współorganizacja  GOK „SEZAM”)

17.03 godz. 17
Przeźmierowo

Kuchnie świata:  Kuchnia węgierska

18.03 godz. 18
Tarnowo Podgórne

Spektakl „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra”

Od wielu lat działa w Ejszyszkach na Litwie Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca „Kwiaty Polskie”. W czasie swej kariery wy-
stępował m. in. w Pułtusku, Radomiu, Sandomierzu, Stalowej 

Woli, Racławicach, Krakowie i Bydgoszczy. 5 marca o godz. 13 wystą-
pi w Domu Kultury w Przeźmierowie.

Zespół powstał z inicjatywy Józefy Chorościn (kierownik zespołu), 
Walerii Walickiej (choreograf) i Rozalii Juchniewicz (opracowanie lite-
rackie). Jako zespół dziecięcy wielokrotnie zmieniał swój skład. Część 
jego członków zasilała „dorosły” zespół „Ejszyszanie”, inni dołączyli 
do kadry i wychowują kolejne pokolenie młodych artystów. 

Występ w Gminie, w której działa zarówno Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Modraki”, jak i „Lusowiacy”, będzie dla dzieci z Ejszyszek 
sporym wydarzeniem. A dla nas wyjątkową okazją, by zobaczyć jak 
najpiękniejsze polskie tradycje kultywuje zespół z Ziemi Wileńskiej. 
 ~Jarek Krawczyk

Na góralską nutę

W sobotę 22 stycznia, po wieczornej mszy 
świętej, w kościele w Lusowie wystąpi-
ła kapela góralska. Zespół tworzy rodzi-

na: ojciec, trzy córki i syn. Instrumentarium zespołu 
to: skrzypce, altówka, kontrabas, akordeon oraz flet. 
Kapela imponowała nie tylko wspaniałą grą na in-
strumentach, ale również niesamowitymi, charakte-
rystycznymi dla śpiewu górali głosami. 

Sam poczułem się jak w góralskim kościele lub 
jakbym kroczył przez podhalańskie turnie. Kapela 
zagrała znane polskie kolędy takie jak: „Lulajże Je-
zuniu”, „Pasterze z pola”, „Graj dudka, graj Panu, 
graj”, „Oj maluśki, maluśki” czy „Przybieżeli do Be-
tlejem”. Przyznam szczerze, że można było się za-
kochać w góralskiej kulturze. Najbardziej zacieka-
wiły mnie niesamowite opowieści o powstawaniu 
kolęd. Kto przybył na koncert, mógł dowiedzieć się 
na przykład jak powstała „Cicha noc”.

Muszę również zauważyć, że już któryś raz z ko-
lei korzystamy z gościnności proboszcza z kościoła 
w Lusowie, za co mu bardzo dziękuję. 

~Arkadiusz Dobrzyński

„Kwiaty Polskie” 
nadchodzą wraz z wiosną
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tar-
nowo Podgórne powróciła już z Sokolca, 
gdzie od stycznia intensywnie ćwiczyła. 

Jaki jest efekt ich wakacyjnej pracy? O tym przeko-
namy się już 16 lutego. Wtedy właśnie w Tarnowie 
Podgórnym odbędzie się powarsztatowy koncert.

Orkiestrę pod dyrekcją Pawła Joksa po raz ostatni 
mieliśmy okazję usłyszeć w listopadzie 2010 roku. 
Nasi młodzi muzycy wystąpili wówczas przed Or-
kiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, na galowym koncercie z 
okazji Święta Niepodległości. ~Jarek Krawczyk

W styczniu informator Gminnego Ośrodka 
Kultury SEZAM „TarNowa Kultura” ob-
chodził  5-lecie swojego istnienia. Z tej 

okazji jego format uległ modyfikacji, a liczba stron 
na stałe zwiększyła się z 8 do 12. Czasopismo z po-
czątkiem każdego miesiąca dostępne jest we wszyst-
kich szkołach i przedszkolach, w Domach Kultury 
w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, a także 
w wielu sklepach na terenie całej gminy.

Miesięcznika tego nie byłoby, gdyby nie wytrwa-
ła praca członków Koła Dziennikarskiego GOK „Se-
zam”, którzy współtworzą magazyn. Podczas stycz-
niowego kolegium dwóm najbardziej wytrwałym 
redakcyjnym koleżankom – Zuzannie Kupsik i Mar-
cie Maciejewskiej (obie pisują od pierwszego nume-
ru!) Andrzej Piechocki – redaktor naczelny – wrę-
czył pamiątkowe , książkowe nagrody.

Na „TarNowej Kulturze” dziennikarskie zaintere-
sowania koła się jednak nie kończą. Na stronie www.
goksezam.pl można już znaleźć pierwsze filmy „Se-
zam TV”, czyli telewizji internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury. Materiały będą zawierać fragmen-
ty występów działających w GOK zespołów, a także 
zaproszonych artystów,  w tym gwiazd. Wśród fil-
mów znajdą się także wywiady, fragmenty prób na-
szych zespołów, wkrótce ruszy również „Internetowy 
Teatr Telewizji” dokumentujący dokonania naszych 
grup teatralnych i zespołów projektu „Teatr w Każ-
dej Wiosce”. A to jeszcze nie koniec!

Zachęcamy do odwiedzenia zarówno „Sezam TV”, 
jak i regularnego czytania „TarNowej Kultury”. Jej 
elektroniczną wersję w formacie PDF zawsze można 
znaleźć na www.goksezam.pl, a drukowana, papiero-
wa edycja dostępna jest w następujących punktach:

~Jarek Krawczyk

Koło dziennikarskie 
nie próżnuje

Co zaprezentuje orkiestra?

Uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w Tarno-
wie Podgórnym nowy rok 

rozpoczęli od dobrych uczynków. 
Dzięki nauczycielkom, pani Annie 
Gorońskiej oraz pani Mirosławie 
Przyłudzkiej-Moryl, szkolna ak-
cja mająca na celu pomoc dzieciom 
oraz odwiedziny placówki opiekuń-
czo-wychowawczej, znowu się po-
wiodła.

Dnia 8 stycznia licealiści przyby-
li do domu dziecka. Przygotowania 
do wyjazdu trwały już od grudnia 
- uczniowie klas drugich i trzecich 
oraz ich wychowawcy zrezygnowa-
li ze szkolnych, świątecznych upo-
minków na rzecz zbiórki pieniędzy, 
za które zakupiono prezenty dla kole-
gów i koleżanek z Szamotuł. Tak jak 
w ubiegłym roku, na spotkaniu mło-
dzieży nie mogło zabraknąć warszta-
tów artystycznych. Wychowankowie 
domu na zajęciach zorganizowanych 
przez licealistów mogli doskonalić 
swoje talenty plastyczne, nauczyć się 
nowych kroków tanecznych, odkryć 
w sobie duszę aktora, dać się ponieść 
muzyce czy po prostu rozluźnić się 
przy zabawie w kalambury.

 Mile spędzony czas i co najważ-
niejsze - naukę, jaką młodzi opieku-
nowie warsztatów chcieli „przemy-
cić” do domu dziecka, zwieńczyła 
końcowa prezentacja prac plastycz-
nych, występ taneczny oraz mały 
koncert zorganizowany wspólnie 

przez młodzież prowadzącą warsz-
taty muzyczne i podopiecznych 
placówki. 

Po zakończeniu spotkania goście 
z Tanowa Podgórnego zostali za-
proszeni na obiad przez prowadzą-
ce placówkę Siostry Franciszkanki 
i po posiłku wybrali się w drogę po-
wrotną do domów.

Wyjazd do Szamotuł okazał się 
czasem bogatym w wiedzę oraz ra-
dość, uczniowie wraz z nauczycie-
lami z tarnowskiego liceum zgod-
nie twierdzą, że z chęcią wrócą tam 
ponownie.  

Warsztaty zorganizowali: (zaję-
cia plastyczne) Monika Kaźmier-
ska, Weronika Krupa; („kalambu-
ry) Magdalena Kaźmierska, Bogna 
Matuszewska; (warsztaty taneczne) 
Ronald Dudek, Małgorzata Jose, 
Dagmara Skwierczyńska; (warszta-
ty muzyczne) Oskar Staszak, Filip 
Martyniec, Aleksandra Miszczuk; 
(warsztaty teatralne) Jędrzej Dzier-
żyński, Joanna Witczak.

~Aleksandra Miszczuk, kl. IIIa

Liceum Tarnowo Podgórne
„Każdy ma swoje słoneczne marzenia nie związane  
nic a nic z pogodą” – czyli… 

Tarnowskie liceum pomaga...
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Po raz pierwszy uczniowie klas trzecich naszej 
szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Teście 
Ortograficznym organizowanym przez Cen-

trum Edukacji Szkolnej. 
Ideą konkursu jest promowanie poprawnej pol-

szczyzny, budzenie motywacji do pogłębiania wie-
dzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mieli 
możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im 
się opanować zasady ortografii. Młodzież udzielała 
pisemnej odpowiedzi na 26 pytań testowych, miała 
na to 45 minut. Konkurs wcale nie był prosty! Jednak 
zainteresowanie nim i jego ideą było bardzo duże. 

Swoje umiejętności ortograficzne sprawdzało 34 
uczniów naszej szkoły, a w całej Polsce było ich 
2988. Maksymalnie można było zdobyć 202 punk-
ty. Uczniowie uzyskali średnio 134 punkty. Spośród 
naszych uczestników najlepszymi w szkole okazali 
się:
•	 I miejsce – Jakub Stępień  i Maja Paul z klasy III a, 

zdobywając po 146 punktów, co dało im 29 miejsce 
w skali kraju.
•	 II miejsce – Adrianna Michalska z klasy III a, 

uzyskując 144 punkty i 30 miejsce w Polsce.
•	 III miejsce – Natalia Kern z klasy III a, osiągając 

138 punktów i 33 miejsce w kraju.
Wyróżnienia zdobyli:
•	 Joanna Wolnowska klasa III d 
•	 Krzysztof Winiarski klasa III a
•	 Oskar Urbanowski klasa III a

Wszystkim laureatom i uczestnikom gratuluje-
my! Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie 
opłat konkursowych oraz zakup nagród rzeczowych 
dla zwycięzców.

Organizatorzy: J. Szalewicz-Wiszniowska,  
E.Pietrzak, G.Nowak

Zima w tym roku zaskoczy-
ła ilością śniegu, a nasi 
uczniowie zaskoczyli nas 

pięknymi występami. Pokazali, 
że potrafią wzruszająco śpiewać 
i pięknie przedstawiać scenki ro-
dzajowe związane z narodzinami 
Chrystusa. Popisali się również 
perfekcyjnym graniem kolęd na 
flażoletach. W tym roku przed-
stawienie wigilijne oczarowało 
społeczność szkolną. Pełne ko-
stiumów i muzyki wprowadziło 
rodziców, uczniów i nauczycieli 
w radosny, świąteczny nastrój. 

Tenże nastrój, tyle, że bardziej po 
góralsku i na wesoło został w naszej 
szkole wprowadzony już wcześniej. 
Dla wszystkich uczniów jasełka 
przedstawiła zaproszona przez pa-
nią dyrektor kapela góralska. Nie 
obyło się bez wspólnego występu 
dzieci z artystami oraz krótkiej za-
bawy z kapeluszami. Uczniowie 
poznali wiele słów w gwarze gó-
ralskiej oraz podstawowe tradycje 
świąteczne z południa Polski. 

W grudniu 2010 roku uczniowie 
klas II i III mieli okazję poznać 
wielkopolskie tradycje związane 
ze świętem Bożego Narodzenia 
podczas wycieczki do Szreniawy, 
a uczniowie grupy przedszkolnej 
i klasy I obserwowali produkcję 
bombek w fabryce w Gnieźnie.

Gdy w styczniu mróz odpuścił, 
a po śniegu zostało już tylko błoto 
w szkole zapanował również go-
rętszy klimat. Odbył się bowiem 
bal karnawałowy z prawdziwego 
zdarzenia. W sali gimnastycznej 
spotkały się klasy I-III oraz gru-
pa przedszkolna aby bawić się 
w barwnych przebraniach różnego 
rodzaju. Przygotowano mnóstwo 
balonów, a muzykę i rozrywkę 
zapewnił zaproszony klaun. Wy-
brano króla i królową balu. Prze-
prowadzono wiele konkursów 
i zabaw, a dzieci nagradzano cu-
kierkami. Tak rozpoczęty rok na 
pewno obfitować będzie w chwile 
pełne radości!

~na

SP Przeźmierowo

Ortografia  
bez tajemnic

SP Lusówko

Świątecznie i karnawałowo 

Zaproszenie dla Rodziców dzieci 
sześcioletnich  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie za-
prasza rodziców dzieci z rocznika 2005  na spotkanie informacyjne, któ-
re odbędzie się w dniu 22.02.2011 roku o godzinie 17.30 w świetlicy 
szkolnej.
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W dniu 1 marca 2011 r. zmianie ulegnie roboczy rozkład jazdy na liniach 02, 04, 05, 07 oraz trasy prze-

jazdu autobusów. Miejscowości Wysogotowo, Batorowo i Lusowo będą obsługiwane przez dwie linie 02 
i 07. Proszę zwrócić uwagę na trasy przejazdu poszczególnych kursów, ponieważ nie wszystkie autobusy 
linii 02 będą jeździć do Lusowa oraz nie wszystkie autobusy linii 07 będą jeździć do Wysogotowa. Linia 
02 i 07 może również kończyć trasę przejazdu w Tarnowie Podgórnym. Niektóre autobusy linii 04 mogą 
wjeżdżać do Lusowa. Trasa linii 05 pozostaje bez zmian. 
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Nadal czekamy na uwagi dotyczące wprowadzanego rozkładu jazdy. Nowy rozkład jazdy jest również do-
stępny w autobusach i na naszej stronie internetowej www.tpbus.com.pl

Dni Robocze - Linia 07 UWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU
Symbol Kursu. K . . . K K . w w . K . K

Tarnowo Podgórne 04:52 08:50 09:58 11:36 14:00 18:09
Sady Lipowa 05:00 08:58 10:06 11:44 14:08 18:17
Lusowo Ko ció 05:04 09:02 10:10 11:48 14:12 15:20 18:21 21:05
Batorowo Widok 05:11 09:09 10:17 11:55 14:19 15:27 18:28 21:12
Wysogotowo Drukarnia 05:13 09:11 10:19 11:57 14:21 15:29 18:30 21:14
Wysogotowo Warzywna 06:18 06:45 13:15 14:27 15:35 16:15
Wysogotowo Klub 05:16 06:21 06:48 10:22 12:00 13:18 14:30 15:38 16:18 18:33 19:42 21:17
Wysogotowo Staw 05:20 06:25 06:52 09:12 10:26 12:04 13:22 14:34 15:42 16:22 18:37 19:46 21:21
Prze mierowo Cmentarz 05:22 06:27 06:54 09:14 10:28 12:06 13:24 14:36 15:44 16:24 18:39 19:48 21:23
Prze mierowo Ko cielna 05:24 06:29 06:58 09:18 10:32 12:10 13:28 14:40 15:48 16:28 18:43 19:52 21:25
Baranowo Os. Rubinowe 05:26 06:31 07:00 09:20 10:34 12:12 13:30 14:42 15:50 16:30 18:45 19:54 21:27
Pozna  Szpitalna 05:37 06:42 07:14 09:32 10:46 12:24 13:42 14:56 16:04 16:44 18:57 20:06 21:38

Symbol kursu K K T TK w w TK w Lw TK K T TK
Pozna  Nowina 05:45 06:50 08:05 09:45 11:00 12:40 13:48 15:20 16:20 17:05 19:10 20:45 22:10
Baranowo Os. Rubinowe 05:57 07:02 08:17 09:57 11:12 12:52 14:00 15:32 16:32 17:17 19:22 20:57 22:22
Prze mierowo Ko cielna 06:00 07:05 08:20 10:00 11:15 12:55 14:03 15:35 16:35 17:20 19:25 21:00 22:25
Prze mierowo Cmentarz 06:02 07:09 08:24 10:04 11:19 12:59 14:07 15:41 16:41 17:26 19:29 21:04 22:27
Wysogotowo Staw 06:04 07:11 08:26 10:06 11:21 13:01 14:09 15:43 16:43 17:28 19:31 21:06 22:29
Wysogotowo Klub 06:09 07:16 10:11 11:26 13:06 14:14 15:48 16:48 17:33 19:36 22:34
Wysogotowo Warzywna 11:29 13:09 15:51 16:51
Wysogotowo Drukarnia 08:27 10:14 14:17 16:56 17:36 21:07 22:37
Batorowo Widok 08:29 10:16 14:19 16:58 17:38 21:09 22:39
Lusowo Ko ció 08:36 10:23 14:26 17:05 17:45 21:16 22:46
Sady Lipowa 08:39 10:26 14:29 17:48 21:19 22:49
Tarnowo Podgórne. 08:48 10:35 14:38 17:57 21:28 22:58

Dni Robocze - Linia 05
Symbol Kursu. E E E

Tarnowo Podgórne 04:55 14:10
Sady Lipowa
Lusowo Ko ció 05:03 06:05 14:18
Lusowo Przylesie 05:09 06:11 14:24
Sieros aw Dzia ki 05:15 06:17 14:30

Symbol kursu LP T
Sieros aw Dzia ki 05:18 13:38
Lusowo Przylesie 05:23 13:43
Lusowo Ko ció 05:29 13:48
Sady Lipowa
Tarnowo Podgórne. 13:57

Dni Robocze - Linia 07 UWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU
Symbol Kursu. K . . . K K . w w . K . K

Tarnowo Podgórne 04:52 08:50 09:58 11:36 14:00 18:09
Sady Lipowa 05:00 08:58 10:06 11:44 14:08 18:17
Lusowo Ko ció 05:04 09:02 10:10 11:48 14:12 15:20 18:21 21:05
Batorowo Widok 05:11 09:09 10:17 11:55 14:19 15:27 18:28 21:12
Wysogotowo Drukarnia 05:13 09:11 10:19 11:57 14:21 15:29 18:30 21:14
Wysogotowo Warzywna 06:18 06:45 13:15 14:27 15:35 16:15
Wysogotowo Klub 05:16 06:21 06:48 10:22 12:00 13:18 14:30 15:38 16:18 18:33 19:42 21:17
Wysogotowo Staw 05:20 06:25 06:52 09:12 10:26 12:04 13:22 14:34 15:42 16:22 18:37 19:46 21:21
Prze mierowo Cmentarz 05:22 06:27 06:54 09:14 10:28 12:06 13:24 14:36 15:44 16:24 18:39 19:48 21:23
Prze mierowo Ko cielna 05:24 06:29 06:58 09:18 10:32 12:10 13:28 14:40 15:48 16:28 18:43 19:52 21:25
Baranowo Os. Rubinowe 05:26 06:31 07:00 09:20 10:34 12:12 13:30 14:42 15:50 16:30 18:45 19:54 21:27
Pozna  Szpitalna 05:37 06:42 07:14 09:32 10:46 12:24 13:42 14:56 16:04 16:44 18:57 20:06 21:38

Symbol kursu K K T TK w w TK w Lw TK K T TK
Pozna  Nowina 05:45 06:50 08:05 09:45 11:00 12:40 13:48 15:20 16:20 17:05 19:10 20:45 22:10
Baranowo Os. Rubinowe 05:57 07:02 08:17 09:57 11:12 12:52 14:00 15:32 16:32 17:17 19:22 20:57 22:22
Prze mierowo Ko cielna 06:00 07:05 08:20 10:00 11:15 12:55 14:03 15:35 16:35 17:20 19:25 21:00 22:25
Prze mierowo Cmentarz 06:02 07:09 08:24 10:04 11:19 12:59 14:07 15:41 16:41 17:26 19:29 21:04 22:27
Wysogotowo Staw 06:04 07:11 08:26 10:06 11:21 13:01 14:09 15:43 16:43 17:28 19:31 21:06 22:29
Wysogotowo Klub 06:09 07:16 10:11 11:26 13:06 14:14 15:48 16:48 17:33 19:36 22:34
Wysogotowo Warzywna 11:29 13:09 15:51 16:51
Wysogotowo Drukarnia 08:27 10:14 14:17 16:56 17:36 21:07 22:37
Batorowo Widok 08:29 10:16 14:19 16:58 17:38 21:09 22:39
Lusowo Ko ció 08:36 10:23 14:26 17:05 17:45 21:16 22:46
Sady Lipowa 08:39 10:26 14:29 17:48 21:19 22:49
Tarnowo Podgórne. 08:48 10:35 14:38 17:57 21:28 22:58

Dni Robocze - Linia 05
Symbol Kursu. E E E

Tarnowo Podgórne 04:55 14:10
Sady Lipowa
Lusowo Ko ció 05:03 06:05 14:18
Lusowo Przylesie 05:09 06:11 14:24
Sieros aw Dzia ki 05:15 06:17 14:30

Symbol kursu LP T
Sieros aw Dzia ki 05:18 13:38
Lusowo Przylesie 05:23 13:43
Lusowo Ko ció 05:29 13:48
Sady Lipowa
Tarnowo Podgórne. 13:57

Dni Robocze - Linia 07 UWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU
Symbol Kursu. K . . . K K . w w . K . K

Tarnowo Podgórne 04:52 08:50 09:58 11:36 14:00 18:09
Sady Lipowa 05:00 08:58 10:06 11:44 14:08 18:17
Lusowo Ko ció 05:04 09:02 10:10 11:48 14:12 15:20 18:21 21:05
Batorowo Widok 05:11 09:09 10:17 11:55 14:19 15:27 18:28 21:12
Wysogotowo Drukarnia 05:13 09:11 10:19 11:57 14:21 15:29 18:30 21:14
Wysogotowo Warzywna 06:18 06:45 13:15 14:27 15:35 16:15
Wysogotowo Klub 05:16 06:21 06:48 10:22 12:00 13:18 14:30 15:38 16:18 18:33 19:42 21:17
Wysogotowo Staw 05:20 06:25 06:52 09:12 10:26 12:04 13:22 14:34 15:42 16:22 18:37 19:46 21:21
Prze mierowo Cmentarz 05:22 06:27 06:54 09:14 10:28 12:06 13:24 14:36 15:44 16:24 18:39 19:48 21:23
Prze mierowo Ko cielna 05:24 06:29 06:58 09:18 10:32 12:10 13:28 14:40 15:48 16:28 18:43 19:52 21:25
Baranowo Os. Rubinowe 05:26 06:31 07:00 09:20 10:34 12:12 13:30 14:42 15:50 16:30 18:45 19:54 21:27
Pozna  Szpitalna 05:37 06:42 07:14 09:32 10:46 12:24 13:42 14:56 16:04 16:44 18:57 20:06 21:38

Symbol kursu K K T TK w w TK w Lw TK K T TK
Pozna  Nowina 05:45 06:50 08:05 09:45 11:00 12:40 13:48 15:20 16:20 17:05 19:10 20:45 22:10
Baranowo Os. Rubinowe 05:57 07:02 08:17 09:57 11:12 12:52 14:00 15:32 16:32 17:17 19:22 20:57 22:22
Prze mierowo Ko cielna 06:00 07:05 08:20 10:00 11:15 12:55 14:03 15:35 16:35 17:20 19:25 21:00 22:25
Prze mierowo Cmentarz 06:02 07:09 08:24 10:04 11:19 12:59 14:07 15:41 16:41 17:26 19:29 21:04 22:27
Wysogotowo Staw 06:04 07:11 08:26 10:06 11:21 13:01 14:09 15:43 16:43 17:28 19:31 21:06 22:29
Wysogotowo Klub 06:09 07:16 10:11 11:26 13:06 14:14 15:48 16:48 17:33 19:36 22:34
Wysogotowo Warzywna 11:29 13:09 15:51 16:51
Wysogotowo Drukarnia 08:27 10:14 14:17 16:56 17:36 21:07 22:37
Batorowo Widok 08:29 10:16 14:19 16:58 17:38 21:09 22:39
Lusowo Ko ció 08:36 10:23 14:26 17:05 17:45 21:16 22:46
Sady Lipowa 08:39 10:26 14:29 17:48 21:19 22:49
Tarnowo Podgórne. 08:48 10:35 14:38 17:57 21:28 22:58

Dni Robocze - Linia 05
Symbol Kursu. E E E

Tarnowo Podgórne 04:55 14:10
Sady Lipowa
Lusowo Ko ció 05:03 06:05 14:18
Lusowo Przylesie 05:09 06:11 14:24
Sieros aw Dzia ki 05:15 06:17 14:30

Symbol kursu LP T
Sieros aw Dzia ki 05:18 13:38
Lusowo Przylesie 05:23 13:43
Lusowo Ko ció 05:29 13:48
Sady Lipowa
Tarnowo Podgórne. 13:57

Dni Robocze - Linia 04 UWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU
Symbol Kursu. L . . . . . . . .

Sieros aw Dzia ki 06:40 08:35 10:35 12:15 14:35 16:25 18:05 20:15 22:00
Zakrzewo Bloki 06:44 08:39 10:39 12:19 14:39 16:29 18:09 20:19 22:04
Lusowo Przylesie 06:46 08:41 10:41 12:21 14:41 16:31 18:11 20:21 22:06
Lusowo Ko ció 06:52
Batorowo Widok 06:59 08:47 10:47 12:27 14:47 16:37 18:17 20:27 22:12
Wysogotowo Drukarnia 07:01 08:49 10:49 12:29 14:49 16:39 18:19 20:29 22:14
Wysogotowo Staw 07:02 08:50 10:50 12:30 14:50 16:40 18:20 20:30 22:15
Prze mierowo Cmentarz 07:04 08:52 10:52 12:32 14:52 16:42 18:22 20:32 22:17
Prze mierowo Ko cielna 07:08 08:56 10:56 12:36 14:56 16:46 18:26 20:36 22:19
Prze mierowo Wiadukt 07:11 08:58 10:58 12:38 14:59 16:49 18:28 20:38 22:21
Pozna  Szpitalna 07:25 09:11 11:11 12:51 15:13 17:03 18:41 20:51 22:33

Symbol kursu E E E E E E EL E TE
Pozna  Nowina 07:45 09:20 11:30 13:00 15:40 17:20 18:50 21:20 22:35
Prze mierowo Wiadukt 07:57 09:32 11:42 13:12 15:52 17:32 19:02 21:32 22:47
Prze mierowo Ko cielna 08:02 09:37 11:47 13:17 15:58 17:38 19:07 21:36 22:51
Prze mierowo Cmentarz 08:06 09:41 11:51 13:21 16:04 17:44 19:11 21:38 22:53
Wysogotowo Staw 08:08 09:43 11:53 13:23 16:06 17:46 19:13 21:40 22:55
Wysogotowo Drukarnia 08:09 09:44 11:54 13:24 16:07 17:47 19:14 21:41 22:56
Batorowo Widok 08:11 09:46 11:56 13:26 16:09 17:49 19:16 21:43 22:58
Lusowo Ko ció 19:23 23:05
Lusowo Przylesie 08:17 09:52 12:02 13:32 16:15 17:55 19:29 21:49 23:11
Zakrzewo Bloki 08:19 09:54 12:04 13:34 16:17 17:57 19:31 21:51 23:13
Sieros aw Dzia ki 08:23 09:58 12:08 13:38 16:21 18:01 19:35 21:55 23:17

Dni Robocze - Linia 04 UWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSUUWAGA! ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU
Symbol Kursu. L . . . . . . . .

Sieros aw Dzia ki 06:40 08:35 10:35 12:15 14:35 16:25 18:05 20:15 22:00
Zakrzewo Bloki 06:44 08:39 10:39 12:19 14:39 16:29 18:09 20:19 22:04
Lusowo Przylesie 06:46 08:41 10:41 12:21 14:41 16:31 18:11 20:21 22:06
Lusowo Ko ció 06:52
Batorowo Widok 06:59 08:47 10:47 12:27 14:47 16:37 18:17 20:27 22:12
Wysogotowo Drukarnia 07:01 08:49 10:49 12:29 14:49 16:39 18:19 20:29 22:14
Wysogotowo Staw 07:02 08:50 10:50 12:30 14:50 16:40 18:20 20:30 22:15
Prze mierowo Cmentarz 07:04 08:52 10:52 12:32 14:52 16:42 18:22 20:32 22:17
Prze mierowo Ko cielna 07:08 08:56 10:56 12:36 14:56 16:46 18:26 20:36 22:19
Prze mierowo Wiadukt 07:11 08:58 10:58 12:38 14:59 16:49 18:28 20:38 22:21
Pozna  Szpitalna 07:25 09:11 11:11 12:51 15:13 17:03 18:41 20:51 22:33

Symbol kursu E E E E E E EL E TE
Pozna  Nowina 07:45 09:20 11:30 13:00 15:40 17:20 18:50 21:20 22:35
Prze mierowo Wiadukt 07:57 09:32 11:42 13:12 15:52 17:32 19:02 21:32 22:47
Prze mierowo Ko cielna 08:02 09:37 11:47 13:17 15:58 17:38 19:07 21:36 22:51
Prze mierowo Cmentarz 08:06 09:41 11:51 13:21 16:04 17:44 19:11 21:38 22:53
Wysogotowo Staw 08:08 09:43 11:53 13:23 16:06 17:46 19:13 21:40 22:55
Wysogotowo Drukarnia 08:09 09:44 11:54 13:24 16:07 17:47 19:14 21:41 22:56
Batorowo Widok 08:11 09:46 11:56 13:26 16:09 17:49 19:16 21:43 22:58
Lusowo Ko ció 19:23 23:05
Lusowo Przylesie 08:17 09:52 12:02 13:32 16:15 17:55 19:29 21:49 23:11
Zakrzewo Bloki 08:19 09:54 12:04 13:34 16:17 17:57 19:31 21:51 23:13
Sieros aw Dzia ki 08:23 09:58 12:08 13:38 16:21 18:01 19:35 21:55 23:17
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Od dwóch lat w Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym działa „Piwnica Galery” gdzie prezento-
wane są wystawy plastyczne.

Pokazujemy prace uczniów, wykonane na lek-
cjach plastyki lub zajęć artystycznych. Wszystkie 
rysunki, kolaże, malunki czy grafiki  korespondują z 
kierunkami historii sztuki poznawanej na lekcjach. 
Było już kilkanaście edycji. Aktualnie wystawiamy 
dzieła klas trzecich pt. „Renesans – perspektywa”. 
Spójrzcie na zdjęcie. Zapraszamy. ~GRAD

Pomagając innym  
– pomagasz sobie

Uczniowie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, zaangażowali się 
w ogólnopolską akcję – SZLACHETNA PACZKA. Głównym 
jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy 

potrzebującym z najbliższej okolicy. Ponadto 81 wolontariuszy z naszej 
szkoły wzięło udział w XIX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, zbierając pieniądze dla dzieci z chorobami nerek. 

Również w trakcie roku szkolnego nasi uczniowie podejmują różne 
inicjatywy charytatywne. Między innymi, corocznie odbywa się zbiór-
ka karmy dla zwierząt ze schroniska w Poznaniu. A obecnie zbierane są 
plastikowe nakrętki, z których dochód ze sprzedaży przeznaczony jest 
dla chłopca z wodogłowiem i porażeniem mózgowym. Wszystkie akcje 
organizowane są przez samorząd szkolny, którego opiekunkami są Aga-
ta Kaszuba i  Katarzyna Ratajczak. ~Justyna Piwecka

18 stycznia 2011 roku w Gimnazjum  w Tarnowie Podgórnym 
odbył się Koncert noworoczny. Już drugi rok z rzędu inicja-
torką i organizatorką imprezy była Danuta Krusińska. 

Chór Allegro wraz z gościem specjalnym Joanną Pilarską, przy akom-
paniamencie Marka Żarnowskiego z IIa (piano), wprowadził nas w nie-
zwykły nastrój towarzyszący Bożemu Narodzeniu. Repertuar obejmował 
tradycyjne polskie kolędy oraz nie mniej piękne kolędy w języku angiel-
skim. Wszystko przeplatane było poezją o tematyce religijnej. Swoim 
śpiewem urzekli nas wszyscy, jednak na szczególne uznanie zasłużyła 
Klaudia Mateja (IIe) za solówkę „Gdy śliczna Panna” oraz duet z Anną 
Tomczak (IIc). Wokalem poruszyły nas również Paulina Robak (IIIc) 
i Marcelina Czajka (IIIc). Na niezwykłą atmosferę, jaka panowała w auli 
tarnowskiego gimnazjum, wpłynęły również przepiękne dekoracje, za 
które podziękowania należą się paniom: Grażynie Dutkiewicz, Adriannie 
Jaśkiewicz i Grażynie Kierzek. Wszystkich, którym nie udało się przy-
być, serdecznie zapraszamy na przyszłoroczny koncert.

~Justyna Piwecka

SP w Tarnowie Podgórnym

I halowy turniej piłki nożnej  
w nowej szkole

W sobotę 15 stycznia odbył się „sporto-
wy chrzest” sali gimnastycznej w roz-
budowanej części Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym – były to pierw-
sze zawody sportowe z udziałem drużyn piłkarskich 
z rocznika 2000. Udział w turnieju w nowej, pięknej 
hali sportowej wzięło 8 drużyn. Były to drużyny MTS 
Tarnowiak (3 ekipy reprezentujące Tarnowo Podgór-
ne) oraz Warta Poznań (2 ekipy) Koziołki Poznań-
skie, Rawia Rawicz i Błękitni Owińska. Turniej prze-
biegł bardzo sprawnie, zawodnicy i ich opiekunowie 
oraz rodzice świetnie się bawili. Gra młodych piłka-
rzy wzbudzała ogromne emocje, nie tylko wśród mło-
dzieży. Dorośli dopingowali swoich faworytów jak na 
mistrzostwach o puchar świata! Mecz finałowy roze-
grały MTS Tarnowiak i Warta Poznań. Fantastyczna 
walka zakończyła się sukcesem Tarnowa Podgórnego 
– wynik 4:2 to efekt znakomitej gry obu drużyn, ale 
też ogromnej woli walki tarnowskich piłkarzy. Bramki 
strzelili: dla Tarnowiaka – Filip Kabaciński i Eryk Pia-
skowski (po 2 gole), dla Warty – Wojciech Paluszkie-
wicz i Dawid Sikora. Gratulujemy zwycięzcom tym 
bardziej, że był to pierwszy turniej w nowej tarnow-
skiej szkole! Puchary dla najlepszych drużyn wręczył 
osobiście Wójt Tadeusz Czajka, który objął patronat 
nad zawodami. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom i oso-
bom, które wsparły organizację turnieju – Urząd 
Gminy, Chata Polska i Alter S.A. z Tarnowa Podgór-
nego ofiarowały nagrody, prezenty, słodycze i napo-
je; pielęgniarki z Schola-Med przez cały dzień za-
pewniały opiekę medyczną. 

Do zobaczenia za rok!

Gimnazjum Tarnowo Podgórne 

Koncert noworoczny
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WZP.6721.3.2011 
 Tarnowo Podgórne, 2011-02-07

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Rumianku

Na podstawie art. 17 pkt 10 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 
1227 ze zmianami)  zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Ru-
mianku wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 
21.02.2011 r. do 14.03.2011 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 
28.02.2011 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o 
godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy z podaniem imienia i 
nazwiska  lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postę-
powaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. 
oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
28.03.2011 r.

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

21 i 22 stycznia obchodziliśmy 
Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
To była dobra okazja, by przy-

pomnieć sobie o osobach, którym często 
zawdzięczamy większość rozkoszy dzie-
ciństwa. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu 
im życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich 
największy skarb i radość. U Babci zawsze 
jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem 
można porozmawiać o dawnych czasach, 
które znane są nam tylko z kart książek hi-
storycznych. Dla Dziadków zawsze jeste-
śmy najważniejsi. Szanuje się ich za cier-
pliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość, i 
ogromne doświadczenie życiowe. 

W dniach 20 - 28 stycznia  2011 r. w Szko-
le Podstawowej w Tarnowie Podgórnym od-
były się uroczyste spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Po przywitaniu zaproszo-
nych gości, uczniowie  zaprezentowali swój 
program artystyczny. Na twarzach gości 
można było zaobserwować uśmiech, radość, 

łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjem-
ność sprawiły Babciom i Dziadkom drobne 
upominki w postaci laurek, kwiatów wrę-
czone przez wnuków. Wspólny poczęstunek 
był okazją do rozmów, w czasie których mo-
gliśmy podzielić się wrażeniami. 

Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich 
wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętno-
ści. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła 
spotkaniu była okazją do umocnienia więzi 
rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego 
poznania się. Jeszcze raz wszystkim Babciom,  
Dziadkom składamy najserdeczniejsze życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

Dodatkową niespodzianką dla Dziadków 
i Rodziców uczniów naszej szkoły były bar-
dzo uroczyście wręczane dyplomy. Otrzy-
mali je – na specjalnie zorganizowanym 
spotkaniu – prymusi z każdej klasy. Wszyst-
kie zdjęcia laureatów  znajdują się na stronie 
internetowej szkoły i w holu budynku. Gra-
tulujemy ! ~GN, BB

SP Tarnowo Podgórne

Kto przeczyta, ten się dowie, co się 
dzieje w podstawówce w Tarnowie

22 stycznia, mimo soboty, baranowskie gimnazjum od samego rana tętniło życiem. Od-
bywał się tu etap okręgowy Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i 
Szkół Podstawowych organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Przyrody Salamandra. Wzięło w nim udział 46 uczniów z Poznania, Dopiewa, Rokiet-
nicy, Napachania, Tarnowa Podgórnego, Przeźmierowa oraz Baranowa. 

Co roku organizatorzy ustalają inny zakres tematyczny konkursu. Uczestnicy tegorocz-
nej edycji musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi roślin i zwierząt mokradeł. 
Okazało się, że młodzi przyrodnicy dysponują taką wiedzą, że z powodzeniem można ich 
uznać za prawdziwych ekspertów w dziedzinie flory i fauny ekosystemów wodnych. Bo-
haterowie konkursu – kłopotek czarny, żabiściek pływający, łuskiewnik różowy – nie spra-
wili większości z nich najmniejszych problemów.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Stanisław Sikorski i Zuzanna Bera z Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie oraz Mikołaj Kobryński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 62 w Poznaniu. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu! ~Ewa Wojciechowska

Gimnazjum Baranowo

Znawcy przyrody w Baranowie
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WZPGN.72234-75/10  Tarnowo Podgórne, dnia 28 stycznia 2011r. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. 
Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) w związku z uchwałą Nr IV/25/2010 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zezwolenia na oddanie w dzierżawę 
na okres 10 lat nieruchomości w drodze przetargu – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na dzierżawę 1500 m² z nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Przeźmierowie, 

gmina Tarnowo Podgórne, wg wykazu w tabeli:

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

PO1P/00099481/9 

OBRĘB Przeźmierowo 
NR EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK

Działka nr 1266/37

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, narożnik ul. Modrzewiowej i ul. Rynkowej
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

5,7691 ha ( przeznaczone do dzierżawy 1500 m² )

Okres dzierżawy 10 lat
OPIS NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/144/95 Rady Gminy w 
Tarnowie Podgórnym z dnia 28.11.1995r. ogł. w Dz. U. Woj. Pozn. Nr 5 poz.44. 
część działki do dzierżawy przeznaczona jest pod teren zieleni ochronnej 
od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania 
parkingów i lokalizacji usług.

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI I 
WARUNKI PRZEATRGU

Zagospodarowanie nieruchomości samoobsługową, bezdotykową myjnią 
samochodową wraz:
1. z doprowadzeniem mediów (wykonanie pełnej infrastruktury dla potrzeb 
prowadzenia bezdotykowej myjni);
2. z obsługą komunikacyjną obejmującą:
-zapewnienie obsługi komunikacyjnej z istniejącego wjazdu z ul. 
Modrzewiowej w sposób umożliwiający obsługę komunikacyjną sąsiadującego 
parkingu;
- przestawienie istniejącego ogrodzenia w granicy pomiędzy istniejącym 
parkingiem a terenem przeznaczonym do dzierżawy;
-usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą służącą obsłudze 
parkingu;
3. z wykonaniem niezbędnego oświetlenia i zieleni ozdobnej (nie mniej niż 10 
% powierzchni dzierżawy).

TERMIN 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi: 8 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy dzierżawy.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 180 000,00 zł  (łączna wartość 
czynszu za okres dzierżawy) + aktualna stawka podatku od towarów i usług 
VAT tj. 221 400,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy 
czterysta). Czynsz płatny w stosunku miesięcznym. 

WADIUM

Wadium wynosi 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 
00/100). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości 
gruntowej. 

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 zastosowany do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok 
następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 lutego 2011r. (poniedziałek) o godz. 10oo w 
sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 21 lutego 2011r. (poniedziałek) na kon-
to 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 uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Gospodar-

ki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 11, tel. 061 
89-59-289. 

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZP.6721.2.2011 
 Tarnowo Podgórne, 2011-02-07

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Chybach pomiędzy ulicą Szamo-
tulską i jeziorem Kierskim oraz w 
Baranowie w rejonie ulic: Kaszta-
nowej i Wierzbowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  za-
wiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Chybach po-
między ulicą Szamotulską i jeziorem 
Kierskim oraz w Baranowie w rejonie 
ulic: Kasztanowej i Wierzbowej wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 28.02.2011r. do 
21.03.2011r., ul. Poznańska 115, w 
godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 14.03.2011r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy z podaniem imienia i 
nazwiska  lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postę-
powaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej spra-
wie.

Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
04.04.2011r.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.
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Rozmowa z Piotrem Marciniec, zawodnikiem 
PTH Czerwoni i instruktorem gry w hokeja na 
lodzie.

Ania Gibała: Zamierza Pan stworzyć drużynę 
hokejową. Na jakim etapie są przygotowania ?

Piotr Marciniec: Hokej jest wciąż mało popularną 
dyscypliną w Polsce. Otwarte lodowisko w Tarno-
wie Podgórnym, po części ułatwia mi popularyzację 
tej dyscypliny sportu. Póki co na treningi uczęszcza 
garstka ludzi. Ale wierzę, że to się zmieni. Chciał-
bym mieć wymaganą liczbę dobrze przygotowanych 
zawodników, którzy zagrają w rozgrywkach Wielko-
polskiej Ligi Hokejowej. 

Hokej na lodzie uważany jest za najszybszą grę 
na świecie. Ile lat trzeba trenować żeby poczuć 
się naprawdę pewnym na lodzie?

Kilkanaście. Sama jazda i osiąganie prędkości, 
wymagają bardzo dobrego przygotowania technicz-
nego. A to wymaga czasu. Bardzo ważna jest umie-
jętności jazdy na łyżwach i jednoczesnego opero-
waniem kijem. Wbrew pozorom, nie jest, to łatwe. 
Ważne są systematyczne treningi. Wiosną i latem, 
gdy lodowiska są nieczynne, treningi odbywają się 
na boiskach, gdzie łyżwy zamieniane są na łyżwo-
rolki. 

Z czym muszą liczyć się potencjalni zawodnicy, 
którzy chcieliby rozpocząć przygodę z hokejem 
na lodzie?

W obecnej sytuacji, na pewno z opłatą za wyna-
jem lodowiska, szkoleniem oraz zakupem kija ho-
kejowego. Łyżwy, kask, ochraniacze i rękawicę wy-
pożyczane są na miejscu, bezpłatnie. Koszt jednego 
treningu wynosi 40 zł, a treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zainteresowanych 
proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 
(+48) 792 314 159.

 Rozmawiała  ~Ania Gibała

Rozmowa z Wojciechem Pło-
ciniczakiem, trenerem koszyka-
rzy GKS TARNOVIA Tarnowo 
Podgórne.

Ania Gibała: Runda zasadni-
cza zakończyła się bilansem 5. 
zwycięstw i 2. przegranych. Sa-
tysfakcjonuje Pana taki wynik?

Wojciech Płociniczak: Przed 
rozpoczęciem sezonu przewidy-
wałem, że rozgrywki będą bardzo 
interesujące. I tak się stało. W tej 
lidze (przyp autora. III liga) każdy 
może wygrać z każdym. Jest jed-
nak grupa zespołów, które będą 
się biły o najwyższe cele, czyli 
awans do następnej fazy rozgry-
wek. W tej grupie są GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne, Obra 
Kościan i Polonia 1912 Leszno. 
W 1. rundzie  przegraliśmy z Po-
lonią, a wygraliśmy bardzo waż-
ny mecz z Kościanem. Zdarzy-
ła się nam jednak nieplanowana 
porażka z MKK Gniezno. Moi 
podopieczni, ciężko pracują na 
treningach, dlatego, z meczu na 
mecz, grają coraz lepiej. A wy-
niki powinny przyjść same. Na 
meczach zawodnicy zawsze dają 
z siebie wszystko. Szkoda tylko, 
że tak mała liczba kibiców przy-
chodzi na nasze spotkania. 

Z czego wynikały przergra-
ne?

Pierwsza porażka w Lesznie, 
z tamtejszą Polonią wynikała, 
z nieco słabszej dyspozycji naszej 
drużyny. Wydaje mi się, że to nie-
powodzenie wiele nas nauczyło. 
Z kolei, w meczu z MKK  Gniezno 
nie szło nam najlepiej. Przeciwnik 
grał jak natchniony na bardzo wy-
sokim procencie, niespotykanym 
w tej lidze i wysoką skuteczności 
rzutów. Robiliśmy co było moż-
na, ale nie daliśmy rady, zabrakło 
nam trochę czasu.

Druga runda rozpoczęła się 
dwoma wygranymi, w tym jed-
ną z POLONIĄ 1912 Leszno. 
Którego z pozostałych rywali 
najbardziej się pan obawiam?

Oba zwycięstwa wywindowa-
ły nasz zespół na „fotel” lidera III 
ligi. Jesteśmy dobrze przygotowa-
ni do 2. rundy i nie obawiamy się 
nikogo, ale mamy szacunek dla 
każdego przeciwnika, z którym 
będziemy grali. Dołączyli do nas 
dwaj nowi młodzi  gracze z prze-
szłością II ligową. Jacek Łukom-
ski z Politechniki Poznań i Marcin 
Eichert, który ostatnio występo-
wał w Katowicach. Mamy przed 
sobą jeszcze 5 meczów i będzie-
my walczyć, aby każdy z nich 
rozstrzygnął się na naszą korzyść. 
Najtrudniejszy wydaje się być 
mecz z OBRĄ Kościan, ale to za-
łożenie czysto teoretyczne..

Stypendia sportowe 2011

Po raz trzeci Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przyznał 18. zawod-
nikom stypendia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W ubie-
głym roku było ich 12. W tegorocznym budżecie na wypłatę sty-

pendiów zarezerwowano i ponad 40 tys. zł. 
O stypendia mogli ubiegać się zawodnicy, którzy m.in. posiadali licen-

cję polskiego związku sportowego, reprezentowali barwy klubu sporto-
wego mającego siedzibę na terenie gminy Tarnowo Podgórne, osiągnęli 
wysokie wyniki w dyscyplinie objętej współzawodnictwem sportowym 
organizowanym przez polskie związki sportowe i reprezentowali grupę 
wiekową junior i starszą, ale nie ukończyli 23. roku życia. Otrzymali 
je, w dyscyplinie kolarstwo: Dominika Borkowska, Wojciech Sykała, 
Dawid Brygier, Kacper Kistowski, Jędrzej Jagodziński, Adam Kordus, 
Jakub Hercog, Andrzej Marciniak i Marcin Karbowy. W dyscyplinie 
kręglarstwo klasyczne stypendia otrzymali: Małgorzata Leopold, Patry-
cja Kicińska, Martyna Pilarska, Liwia Strzelczak, Joanna Filip i Dawid 
Strzelczak. Stypendia miesięczne, przez cały 2011 r. otrzymywać będą 
również: Francesca Santori (jeździectwo), Denis Bauwens (lekka atle-
tyka) i Mateusz Świerczyński (badminton). ~Ania Gibała 

Wierzę, że znajdę 
zawodników

Po rundzie zasadniczej
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Wspinaczka staje się coraz bardziej znana i lu-
biana. Wzrost popularności tego sportu, wyni-
ka m.in. z powstawania coraz większej liczby 

sztucznych ścianek, stanowiących alternatywę dla wy-
praw górskich. Jeśli ktoś, w tym momencie zacznie się 
zastanawiać, gdzie takową znaleźć – podpowiem – w hali 
sportowej OSiR w Przeźmierowie. Ścianka ta powstała 
w 1995 r., z inicjatywy pasjonata wspinaczki – Jacka Bo-
rowskiego. 
Pierwsza wersja składała się z chwytów przykręconych 
bezpośrednio do ścinany. Duże zainteresowanie ścianką 
i powstałą przy TKKF Trzebuś sekcją wspinaczkowo-gór-
ską przyczyniło się do pozyskania środków finansowych 
niezbędnych do jej przebudowy. Modernizacja, której 
podjęli się członkowie „Trzebusia”, polegała na zbudo-
waniu przestrzennej konstrukcji ze sklejki, do której moż-

Ścianka wspinaczkowa na przykręcać chwyty w różnych konfiguracjach. 
Wielkość i rozmieszczenie chwytów decydują 
o stopniu trudności utworzonej drogi wspinacz-
kowej. Pierwsze zawody rangi szkolnej, na ścian-
ce, odbyły się w 1996 r. Później wykorzystywana 
była do organizacji zawodów rangi międzyszkol-
nej, o mistrzostwo gminy i województwa. Nie-
stety, wraz z zakończeniem działalności TKKF 
„Trzebuś” ścianka straciła na „popularności”. 
Jest jednak grupa osób, która z niej korzysta 
i z chęcią przyjmie każdego zainteresowanego. 
Wystarczy mieć strój i obuwie sportowe. Spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 20 
lutego o godz. 12.00 (hala OSiR, ul. Kościelna 
46/48, Przeźmierowo). 

~AG

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych 
Rezerwistów zaprasza 

Zimowe Zawody Nordic Walking dla Amatorów i Początkujących o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Lusowo 26 lutego 2011 r. w godz. 11.00 – 15.00
Uczestnicy startują na dwóch dystansach w kategoriach pań i panów w następujących przedziałach wiekowych: 18-55, 56-74 

i powyżej 75. Konkurencja na dystansie 5 km jest przewidziana dla osób niepełnosprawnych i niewidomych. Przewidziana jest 
także konkurencja dla dzieci (7-10 lat) na trasie 500 m pod opieką dorosłych.

 
Drugi Zimowy Patrol Wojskowy im. Por. Łukasza Kurowskiego o Puchar Komendanta Wielkopolskiego Oddziału 

Żandarmerii Wojskowej i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu
Lusowo, 18 - 19 marca 2011 r. 
Meeting Patrol przeprowadzony będzie na trasie 8-13 km wokół Jeziora Lusowskiego. Następnie autokarem uczestnicy zosta-

ną przewiezieni na strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym na wielobój strzelecki. 
Szczegóły na www.wsar.org.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji 
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja 
nie zwraca dostarczonych materiałów!

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

Skład: 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: 09.02.2011 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:  solistki JAST - OSiR

DAM PRACĘ
Ślusarza - spawacza (MIG) przyjmę, 
Przeźmierowo, tel. 501 865 323.

Firma produkcyjna z Baranowa zatrud-
ni od zaraz kierowce z kat.B do 3,5t.
Praca stała. Kontakt: 061/8-142-452, 
biuro@jerzykuczynski.pl Panie do pra-
cy w ogrodnictwie zatrudnię, Prze-
źmierowo, tel. 721 674 548.

Zatrudnię do pracy w kwiaciarni 1/2 
etatu (studenta) tel. 784 689 828.

Poszukuję niepalącej opiekunki do 
6-miesięcznej dziewczynki w Tarnowie 
Podgórnym. tel. 600-444-512, email: 
Konstans05@gmail.com

Szukam opiekunki do 3-letniej dziew-
czynki, Tarnowo Podgóne. Praca od za-
raz. tel. 604 88 39 29.

SZUKAM PRACY
Stróż, portier, kierowca kat. B - (eme-
ryt 1/2 etatu) szuka pracy w Przeźmie-
rowie lub okolicy, tel. 661 641 104.

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM / DZIEĆ-
MI, w tym odbiór ze szkoły, przedszko-
la. Odpowiedzialnie, czynnie spędzimy 
czas, pouczę języka angielskiego. Naj-
chętniej z okolic ulicy Szkolnej w Tar-
nowie Podgórnym. Kontakt 668 241 
841, w godzinach od 8 - 20. Zaopieku-
ję się starszą osobą 3-4 godz. dziennie, 
tel. 888 680 156.

Poszukuję dodatkowej pracy, posprzą-
tam dom, biuro, zaopiekuje się dziec-
kiem. Posiadam referencje, mam pra-
wo jazdy, tel. 668 819 975.

Zaopiekuje się dzieckiem u siebie 
w domu w Lusówku. Zapewniam dobrą 
opiekę oraz miłą i cepłą atmosferę dla 
Państwa Maluszka. Tel. 604 111 913.

Mama 10 -msc. dziewczynki,zaopiekuje 
się dzieckiem najchętniej rówieśnikiem. 
Tarnowo Podg. tel. 605-746-956

PODEJMĘ PRACĘ - wykształcenie 
wyższe, doświadczenie w pracy admi-
nistracyjno-biurowej w firmach o róż-
nym profilu działalności, samodzielna, 
odpowiedzialna, obsługa komputera 
MS Office, angielski średniozaawanso-

wany, francuski podstawowy - podej-
mę pracę od zaraz. Kontakt 668 241 
841 w godz. od 8 - 20.

Zaopiekuję się starszą osobą 3-4 godz. 
dziennie, tel. 888-680-156

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego!
Składam serdeczne podziękowania mieszkań-

com sołectwa za liczny udział w zebraniu wiejskim 
oraz za poparcie mojej kandydatury w wyborach 
na funkcję sołtysa. Pragnę zapewnić, że wynik wy-
borczy traktuję jako zobowiązanie do nieustające-
go zaangażowania w służbę na rzecz społeczności 
lokalnej.

Piotr Owczarz - Sołtys TP

Zarząd Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym 
życzy swoich członkom i mieszkańcom Gminy, 

by rozpoczęty 2011 rok był lepszy od poprzednich i 
pozwolił na realizację planów i marzeń.

Osobom , które okazały wiele serca i życzliwości, służyli 
wsparciem i pomocą Jurkowi w czasie trwania Jego choroby. 
Wszystkim, którzy podzielają nasz smutek po Jego odejściu, 

tak licznie przybyli i uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze 
żegnając Naszego kochanego Syna, Brata, Szwagra i Wuja  

Śp . Jerzego Konysa 
Księdzu Proboszczowi, Rodzinie , Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym, Koleżankom i Kolegom rocznik 1959, Delegacjom, 
Panu Organiście, za modlitwę, liczne intencje mszalne, złożone 
wieńce i kwiaty, pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, 

wdzięczność i szacunek.
                                        MATKA I SIOSTRY Z RODZINAMI

Z powodu śmierci 
naszego kolegi  

Mariana 
Głowackiego 
składamy wyrazy 

głębokiego 
współczucia Teresie 
i najbliższej rodzinie 

współpracownicy firmy 
POL-MAK

Księdzu kanonikowi 

Zdzisławowi 
Potrawiakowi 
wyrazy współczucia z 
powodu śmierci brata 

Maksymiliana  
składa społeczność 

Tarnowa Podgórnego

(pogrzeb odbył się 1 lutego 
w Nowym Tomyślu)

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

Centrum Nauczania J´zyków Obcych
GLOBAL LANG

• kursy dla fi rm, dzieci i dorosłych
• tłumaczenia
• przygotowanie do egzaminów
• GOETHE ZERTIFIKAT
• FCE, CAE
• dojazd do klienta

najwy˝sza jakoÊç, najlepsze ceny

www.global-lang.pl  global-lang@wp.pl  tel. 515 841 711

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488
NIEMIECKI
przygotowanie do matury

nauka, korepetycje
tel. 604 99 77 48
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61 8 140 697, 606 205 395, 506 189 370
e-mail: vipmax@onet.eu
www.vipmax-karcher.pl

VIPMAX - ZAPRASZA
SPRZEDAŻ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
(Ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło itp)

MYJKI CIŚNIENIOWE, ODKURZACZE, PAROWNICE,
SZOROWARKI, CHEMIA FIRMY KARCHER.

USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI
(sprzątanie pomieszczeń magazynowych i biurowych)

POSIADAMY W SPRZEDAZY SÓL DROGOWĄ

www.fez-fitness.pl

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszych salonach NISSAN POLODY!

OD 36 900 ZŁ

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. 
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne sà na stronie internetowej www.nissan.pl

Klimatyzacja manualna

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszych salonach NISSAN POLODY!

OD 36 900 ZŁ

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. 
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne sà na stronie internetowej www.nissan.pl

Klimatyzacja manualna

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160 
tel./fax 61 814 21 55, e-mail: sprzedaz@polody.pl
www.polody.pl

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´
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P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510

WYWÓZ SZAMB

508 763 228

krótkie terminy
konkurencyjne ceny

PORADNIA OKULISTYCZNA 
ORAZ PORADNIA LECZENIA ZEZA 

PORADNIA OKULISTYCZNA 
ORAZ PORADNIA LECZENIA ZEZA 

SKÓRZEWO, ul.Poznaƒska 82B (nowe bloki obok BIEDRONKI)

REJESTRACJA: 61 894 65 66, 603 341 850

Przyjmuje pacjentów ubezpieczonych w NFZ 
 

Gabinet Okulistyczny - Przychodnia 
os. Bajkowe, ul. Rumcajsa 2a 

zapraszamy w Êrody: 16.00-20.00, kom. 603 341 850

(równie˝: komp. badanie wad wzroku i pola widzenia, çwiczenia ortoptyczne dla dzieci) 

Biuro Rachunkowe „AGAR”

ul. Spokojna 9, Baranowo
62-081 Przeźmierowo

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

Usługi księgowo-kadrowe

Agnieszka Gładysiak 

Rozliczenia roczne - PIT

Baranowo, ul. Szamotulska 2
tel. 723 007 222
tel./fax 61 650 11 11
e-mail: bkrecik@wp.pl
www.bistrokrecik.pl

OBIADY DOMOWE,
POSIŁKI DLA FIRM, CATERING!
PRZYJ¢CIA OKOLICZNOÂCIOWE
KOMUNIE, JUBILEUSZE

Zapraszamy
od pon. do pt.
10.00-16.00

STYLISTKA PAZNOKCI
725 201 201

Malowanie, szpachlowanie, płytki
Zabudowy GK

Usługi ogólnobudowlane

tel. 511 193 378 lub 609 420 541

DREWNO
KOMINKOWE

ÂCINKA DRZEW
781 609 286
609 298 956

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KO¸DER, PODUSZEK

Lusowo, ul. Nowa 45
618 146 979
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US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B

66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

Prawo jazdy nawet w miesiąc!

Badania lekarskie i materia∏y do nauki w cenie.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieramy kursantów z domu

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 • Rozliczenie roczne PIT

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

WELTENWELTEN

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego 

warsztatu samochodowego:
AUTO – NAPRAWA

ul. Sadowa 6 w Tarnowie Podgórnym

Oferujemy: wszelkiego rodzaju naprawy
i przeglądy samochodów osobowych.

Kontakt telefoniczny pod nr 
605 958 080; 607 914 592 

DELIK.
Nowy Wzorcowy Salon i Serwis KIA

Przeźmierowo, ul. Składowa 17
tel. 61 670 50 20

Delik.  Gdy liczy się jakość.
www.salonkia.pl

OGŁASZAMY WIELKĄ WYPRZEDAŻ ROCZNIKA!!!!!

ATRAKCYJNE
PAKIETY
UBEZPIECZENIOWE

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROCZNIK 2010!!!

PICANTO  - RABAT 4750 ZŁOTYCH + ALARM

VENGA  - RABAT 3500 ZŁOTYCH + CZUJNIKI COFANIA

CEED  - RABAT 6000 ZŁOTYCH + CZYJNIKI COFANIA

SOUL  - RABAT 4200 ZŁOTYCH + CZUJNIKI COFANIA

CARENS - RABAT 12000 ZŁOTYCH

SPORTAGE - RABAT 2000 ZŁOTYCH
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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

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

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

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

61 814 16 95, 61 816 15 07

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 47a
(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

NOWY
SK¸AD OPA¸U

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

tel. 507 013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY

– od 1 tony transport gratis! –

Usługi ciesielskie (więźba dachowa) 
Usługi dekarskie: 
   - podbitka dachowa, 
   - remonty dachów,
   - altanki i garaże drewniane.

PRZEMYSŁAW
STRAŚKO

strasko@op.pl                                tel. 500 317 102 

FACHBUD 

BRYKIETY OPAŁOWE
Lusowo, ul. Poznańska 50

tel. 606 988 783

• 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

Organizujemy przyjęcia komunijne
(wolne terminy)

Organizujemy:

ZAPRASZAMY!

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

tel. 511 193 378 lub 609 420 541

Instalacje
CO, WOD-KAN

- skracanie spodni, spódnic
- wymiana zamków
- naprawa odzieży...

 tel. 607 532 165, 721 048 413

US¸UGI KRAWIECKIE NAUKA GRY NA GITARZE

513 897 226

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

Krzysztof

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

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

-  bramy z mikroprofilowaniem

ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

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

PROMOCJA!
CIEPŁE OKNA

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT

509 156 005

Szkoła Językowa

Oferuje:
kursy stacjonarne w Tarnowie Podgórnym
kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
włoskiego i hiszpańskiego dla klientów indywidualnych i grup
kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania
kursy języka biznesowego
kursy specjalistyczne podnoszące kwali�kacje zawodowe,
np. �nanse, prawo, itp.
kursy przygotowaujące do egzaminow międzynarodowych:
TOEIC, FCE, CAE, CPE, tip.
kursy dla pracowników �rm z do�nansowaniem
kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminów
gimnazlanych, maturalnych i wstępnych na studia

zgłoszenia:
tel.kom.: 502 436 852
mail: o�ce@letsenglish.pl
www.letsenglish.pl



luty 2011 \ sąsiadka~czytaj \      33

 reklama

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

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

HALA DO WYNAJ¢CIA

tel. 600 596 519

620 m2 + zaplecze 80 m2

BARDZO TANIO!

Mieszkania z ogródkiem w Tarnowie Podgórnym

Domy gotowe do odbioru w Tarnowie PodgórnymMieszkania w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego

Aktualna oferta deweloperska firmy Zapraszamy na nasze stoisko G3 

Osiedle Marianowskie Willa miejska

tel. +48 61 655 04 26, +48 603 655 840
sprzedaz@jakon.pl  www.jakon.pl

Willa Hortensja
Mieszkania w Międzywodziu 200m od morza

wszystko o cegłach 
ręcznie formowanych

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
   ogrodów, opryski
• Zak∏adanie i koszenie trawników
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, traw, itp.

0604 116 657

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)

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

Lusowo, Lusówko
Batorowo, Sierosław

603 777 173

- BUDOWA DOMÓW
- WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
- ELEWACJE ZEWN.

608 270 833

ZASADA BUD

• 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.G. Tarnowo Podgórne 
przy trasie 92, pow. 5500 m2

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 61 814 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
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA ALBY KOMUNIJNE NA WYMIAR

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

AUTO-MECHANIKA

Tarnowo Podgórne

• NAPRAWY POWYPADKOWE •
• AUTO ZASTĘPCZE •

• POMOC DROGOWA •
• HOLOWANIE •

• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE •
tel.     61 814 63 32
kom. 668 201 379

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Lissoń Stanisław

4,5 m2 7,2 m2 9,5 m2

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

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

KUPIĘ

694 503 590

GRUNT ok 15.000 m2, DZIAŁKĘ do 5.000 m2

Przeźmierowo + okolice

DOCIEPLENIA
I ELEWACJE
BUDYNKÓW

tanio i fachowo
piotr.tatka@op.pl
508 332 220

Komorniki, ul. Âw. Rocha 14

Brakuje Ci czasu, aby zawieść dziecko do szkoły?!

MY CIĘ WYRĘCZYMY!
Oferujemy Państwu fachowe usługi w

zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do
domu, szkół oraz przedszkoli ;)

Pan samochodzik ZaPrAsZa
tel. 508 610 256

USŁUGI TRANSPORTOWE

790 700 321
TANIO!

BIURO
RACHUNKOWE
OBSŁUGA KSI¢GOWA FIRM

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

DO WYNAJ¢CIA
DOM

Z GARA˚EM
BARANOWO

(na firmę lub prywatnie)

698 633 130

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178Profesjonalna

opieka
stomatologiczna

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

Lusowo, ul. Słoneczna18 

DIETETYK
Porady • Konsultacje • Układanie Diet

tel. 698-626-598
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061 814 27 12 

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

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

 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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniającetel. 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

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

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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
ul. Kobylnicka 20, SADY

YOGA
Odkryj nowe
możliwości

Tarnowo Pdgr. - OSiR
Tel. 790 261 466

HYDRAULIK

605 347 605

BEZPOŚREDNIO WYNAJMĘ
LOKAL USŁUGOWY

NA CELE HANDLOWE DO 150 MB
MOŻE BYĆ DO REMONTU, ADAPTACJI

TEL. 693 702 737

KOSMETYCZKA
W DOMU KLIENTA

pedicure • manicure • henna
792 146 189

USŁUGI POGRZEBOWE
Rafał Kaseja

• kredytowanie • zasiłki ZUS, KRUS • trumny, urny •
• krzyże, kwiaty • przewozy (kraj + zagranica) •

• chłodnia • nagrobki •

Przeźmierowo, ul. Kościelna 55
604 493 394, 604 462 29124h

SPRZEDAM
Działka przy trasie A2

Przeźmierowo
 - 1480m2

tel. 781-021-642
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dr med Karolina Chmaj-Wierzchowska



luty 2011 \ sąsiadka~czytaj \      37

 reklama

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)

Angielski 503 311 518
Niemiecki 609 078 202

T¸UMACZENIA

www.tlumaczenia-poznan.eu

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

Organizujemy:
• wesela (wolne terminy na 2011r.)

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

BERNEŃSKI PIES
PASTERSKI

(BERNEŃCZYK)
SPRZEDAM

SZCZENIĘTA
RODOWODOWE

602 111 935

Zakładanie i Pielęgnacja
Terenów Zielonych

inż. Michał Rogacki
tel. 602 121 046

www.miro-ogrody.eu

• całoroczna pielęgnacja
   ogrodów
• zakładanie i regeneracja
   trawników

NOWE MIESZKANIE
3 POKOJOWE W SIEROSŁAWIU

ODDAM W NAJEM
603 115 428

Natomiast jeżeli chcesz zrelaksować się a także odżywić, ujędrnić i rozświetlić ciało,
polecam zabieg "Gorączka złota" BIELENDY (masaż twarzy gratis!),

lub klasyczny, kosmetyczny masaż ciała,

za jedyne 80zł!

GABINET MASAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Daria Stróżyk

Przeźmierowo, ul. Borówkowa 1 (narożnik z Krańcową)
Czynne i zapisy: pn-pt. 9.00-18.00, tel.660 882 178

POLECA zabieg dzięki któremu pozbędziesz się jednocześnie bólu pleców i cellulitu!
Tylko teraz masaż leczniczy pleców oraz antycellulitowy ręczny lub bańką chińską

w PROMOCYJNEJ cenie 60zł!

10-ty zabieg 50% GRATIS!!!   

Lokal do wynajęcia
w Przeźmierowie

601 74 64 84
biurowo - handlowy 80 m2

ul. Nowina 14, 62-081 Baranowo
tel: (61) 814 24 52, faks (61) 896 10 79,

e-mail: biuro@jerzykuczynski.pl
www.jerzykuczynski.pl

-  Uchwyty dla Niepełnosprawnych
- Nóżki chromowane
- Poręcze, balustrady
- Elemęty gięte

- Stelaże foteli
- Krzesła, fotele
- Stoły
-  oraz inne elementy  na zamówienie

OFERTA:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

USŁUGI
Automatyczna linia
galwanizacyjna CNC

WYPRZEDAŻ NÓG METALOWYCH CHROMOWANYCH



38       / sąsiadka~czytaj / luty 2011

 reklama

www.chatkakubusiapuchatka.pl
10 PYTAŃ O DOBRE PRZEDSZKOLE.
PAŃSTWO PYTACIE, MY ODPOWIADAMY.

Decyzja o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej przez małe dziecko 
musi być przemyślana i podjęta bez pośpiechu. Podczas kontak-
tów telefonicznych lub osobistych rodzice zadają wiele pytań, my 
odpowiadamy wyczerpująco i rzetelnie, chętnie oprowadzamy po 
przedszkolu i opowiadamy o otoczeniu przedszkolaka. Gdy rodzice 
są pewni trafności decyzji o wyborze przedszkola dla swej pociechy, 
dziecko wchodzi do grupy przedszkolnej z większym poczuciem 
bezpieczeństwa.

Aby przybliżyć Państwu specy�kę Przedszkola Niepublicznego 
„Chatka Kubusia Puchatka” odpowiadamy na 10 podstawowych 
pytań zadawanych przez rodziców.

1.  Jakie doświadczenie ma przedszkole „Chatka Kubusia Pu-
chatka” w edukacji i opiece nad dziećmi?
Nasza placówka rozpoczęła swoją działalnośc w 2004 roku, je-
steśmy więc na runku edukacyjnym gminy Tarnowo Podgór-
ne już siódmy rok.  Nasi pierwsi przedszkolacy chodzą już do 
szkół podstawowych i niejednokrotnie są to jedni z najlepszych 
uczniów na tle klasy. Osoby zarządzające przedszkolem, jak 
i współtworzące jego charakter są wykształcone kierunkowo, solid-
ne i  przede wszystkim opiekuńcze, kochające dzieci. Przedszkole 
wciąż się rozwija. W 2006 r. została otwarta pierwsza �lia Chatki 
w Tarnowie Podgórnym, druga z równie dużym powodzeniem od 
2009 roku działa w Przeźmierowie. Przedszkolacy pobierają u nas 
edukację na najwyższym poziomie.

2.  Jaka jest oferta edukacyjna?
W Chatce Kubusia Puchatka dzieci codziennie uczestniczą 
w zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową, 
opartych na wybranym programie edukacji przedszkolnej, zatwier-
dzonym przez MENiS. Oprócz tej podstawy w tygodniu odbywają 
się lekcje j.angielskiego, logopedia, rytmika, taniec, gimnastyka 
korekcyjna, katecheza, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, 
teatralne z elementami logopedii, bajkoterapia, zabawy ruchowe 
metodami Klanzy, gotowanie w Klubie Małego Kucharza. Maluchy 
wchodzą w świat literek podczas zajęć prowadzonych odimienną 
metodą nauki czytania wg I. Majchrzak, dzieci starsze pracują Me-
todą Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz rozwijają logiczne, ma-
tematyczne myślenie metodami E. Gruszczyk  Kolczyńskiej.

3.  A co z rozrywką, sportem i czasem wolnym?
Zabawa towarzyszy dzieciom zawsze, bo one uczą się przez zabawę. 
Poza tym codziennie wychodzą na świeże powietrze. Odwiedzamy 
Dom Kultury i uczestniczymy w cyklu spektakli Pro Synfoniki. W 
przedszkolu organizujemy Klub Małego Muzyka i nie tylko w jego 
ramach zapraszamy artystów na nasze podwórko, poznajemy oko-

licę przedszkola i różne zawody. Wyjeżdżamy na ciekawe wycieczki. 
Uczymy poprzez doświadczenie. Mali sportowcy oprócz codzien-
nej gimnastyki, wyjeżdżają na stok narciarski na poznańskiej Mal-
cie i na basen. W ciągu roku świętujemy ciekawe dni takie jak np. 
Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Marchewki 
i inne.

4.  Jak liczne są grupy dzieci w przedszkolu?
Dla zachowania odpowiednich warunków dla bezpiecznej 
i efektywnej pracy nauczycieli i dzieci, tworzymy grupy kilkuna-
stoosobowe. Sale są przestronne, zapewniamy dzieciom swobodę 
ruchów i przestrzeń dla ich nauki oraz zabawy.

5.  Czy „Chatka Kubusia Puchatka” dysponuje kuchnią?
Tak. Posiłki są przygotowywane na bieżąco, ze świeżych składni-
ków, na miejscu. Doświadczone kucharki gotują dla przedszkola-
ków zdrowe i smaczne posiłki. Szczególną uwagę przykuwamy do 
budowania jadłospisów, aby rozwój naszych podopiecznych był 
prawidłowy i harmonijny.

6.  Czy leżakowanie jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci?
Nie.  Śpią lub odpoczywają dzieci, które tego relaksu potrzebują. 
Porozumiewamy się w tej kwestii z rodzicami, a odpoczynek zor-
ganizowany jest w taki sposób, aby dzieci mogły zregenerować siły, 
nieśpiące korzystają z uroków wspólnych zabaw ze śpiewem i in-
nych grupowych odprężających zajęć.

7.  W jakich godzinach przedszkole jest otwarte?
Pracujemy od godziny 7.00 do 17.00 w pełni zaspokaja to potrzeby 
naszych klientów.

8.  Jak można ułatwić dziecku proces adaptacji?
Zawsze staramy się aby adaptacja przebiegała spokojnie. Często 
jednak pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są stresujące dla 
dziecka i jego rodziców. Z naszej strony otrzymacie Państwo wszel-
kie wsparcie, a dziecko zostanie otoczone czułą opieką. Zawsze 
zalecamy stopniowe przyzwyczajanie dziecka do nowej sytuacji w 
miarę możliwości czasowych rodziców.

9.  Ile wynosi czesne za pobyt dziecka w przedszkolu?
Miesięczna opłata wynosi 550 złotych za pobyt dziecka w wieku 
2,5 – 6 lat.

10.  Kiedy można zapisać dziecko?
Właśnie z początkiem stycznia rozpoczęliśmy rekrutację na rok 
2011/2012. Wszelkie informacje otrzymacie Państwo pod nr tel. 
506 466 850 lub w przedszkolu, zapraszamy do zaglądania na naszą 
stronę www.chatkakubusiapuchatka.pl i portal gminy Poziom Wyżej 
Tarnowo Podgórne. 

www.chatkakubusiapuchatka.pl

W¢DKARZU
POKAZ

PROFESJONALNEGO
SPRZ¢TU

FIRMY COLMIC
(tyczki, baty, w´dki)

ZAPRASZAMY 26.02.11
godz. 10.00 - 14.00

Przeêmierowo Szko∏a
(Sala kot∏owni)

info: 508 650 270

SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

cena od 80 z∏/m2

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

LASER CHIRURGICZNY

LASER NACZYNIOWY

LASER FRAKCYJNY

HEMOROIDY - laserowo

HEMORON - bezbolesne, bezoperacyjne
                           usuwanie hemoroidów

bezbolesne usuwanie: brodawek, kurzajek,
znamion, w∏óknaków, k∏ykcin, odcisków,
leczenie wrastajàcych paznokci

zamykanie naczynek, „pajàczków” twarzy,
usuwanie przebarwieƒ i naczyniaków

usuwanie zmarszczek, przebarwieƒ skóry,
twarzy, szyi, blizn potràdzikowych i innych

Spec. Chirurg
PIOTR GROSS

Poliklinika „RASZYN”

P-ƒ, Promienista 104, rej. 1200 - 2000

tel. 61 861 04 33, inf. 601 829 507
www.chirurgialaserowa.pl

SALON KOSMETYCZNY

• pielęgnacja twarzy • pedicure • manicure •
• parafi na • depilacja • henna •

Zapraszam: pn.-pt. 10.00 - 19.00, sob. 10.00-15.00
Sady, ul. Kwiatowa 18, tel. 695 616 695

J&P

28 lutego będziemy się bawić na Balu Karnawałowym pt „Podwodny Świat”
DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECIAKI Z GMINY!!!

Czas umilą nam zawodowi animatorzy i nasi wychowawcy.
Chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 500262850
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

SUKNIE KARNAWAŁOWE

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
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

DORADZTWO, KREDYTY

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

DOMY: 180 M2-BARANOWO;
DZIAŁKI BUD. - KOBYLNIKI

LUSOWO, SKÓRZEWO, CERADZ;

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 0 601 822 228  TEL/FAX 061 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

LOKAL 110 M2, BIUROWIEC 20 M2
MIESZKANIE 70 M2 - PRZEŹMIEROWO

DO WYNAJĘCIA:

PSA1C101404 EurokontaLokalnePRASA SasiadkaCzytaj 180x126i2_e3.indd   1 2/7/11   11:50 AM



Grażyna Smolibocka – Za otwieranie młodzieży na teatr
Od 2002 roku Pani Grażyna Smolibocka, prowadząc Grupę Teatral-

ną „Zamiast”, zaraża miłością do teatru kolejne pokolenia młodych lu-
dzi. Dba o to, by w spektaklach poruszane były ważne dla nich tema-
ty. Poprzez sztukę młodzi aktorzy przekazują swoje emocje, poszukują 
własnej, indywidualnej drogi życiowej. Dzielą się wątpliwościami, nie-
rzadko wyrażają młodzieńczy bunt. Pokazują dorosłym własną wizję 
otaczającego ich świata.  Dzięki Pani Grażynie Smolibockiej sztuka sta-
ła się mostem porozumienia pomiędzy pokoleniami. 

Pracę młodych aktorów doceniają jurorzy wielu festiwali teatralnych. 
Wystarczy wspomnieć o Grand Prix zeszłorocznego Ósmego Ogólno-
polskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych w Inowrocławiu, przy-
znanym za kreatywność, spójne i konsekwentne połączenie wszystkich 
elementów teatralnych. Pani Grażynie Smolibockiej przyznano nagrodę 
za najlepszą reżyserię, co jest kolejnym dowodem najwyższego uznania 
dla artystycznego zaangażowania. 

Tomasz Banaszyk – Za kreowanie klimatu inwestycyjnego
Pan Tomasz Banaszyk zarządzając firmami MATBET i MATBET-BIS 

kontynuuje  rodzinną tradycję przedsiębiorczości. Prowadząc prężnie 
rozwijające się przedsiębiorstwo nie ogranicza się jedynie do działalno-
ści biznesowej. Zawsze chętnie angażuje się w przedsięwzięcia chary-
tatywne. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tworzy lokalne centra biznesu, które są nowoczesnymi miejscami 
sprzyjającymi rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Prowadząc rozmowy z potencjalnymi inwestorami promuje Gminę Tar-
nowo Podgórne podkreślając jej przyjazny klimat inwestycyjny i wy-
soką jakość współpracy administracji samorządowej ze środowiskiem 
biznesu. Jest ambasadorem dobrego imienia Gminy. 

Leszek „Leon” Torka – Za światowy rzut kręglarski
Człowiek, który urodził się z kulą kręglarską w ręku. Gra od trzy-

dziestu lat, praktycznie od urodzenia. Jeden z czołowych zawodników 
światowego kręglarstwa –  ćwierćfinalista ostatnich Mistrzostw Świata, 
które odbywały się w austriackim mieście Ritzing. 

Podczas krajowych mistrzostw wielokrotnie stawał na podium. Dwu-
krotnie zdobył  tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, kilkunastokrot-
nie – tytuł Drużynowego Mistrza Polski grając początkowo w klubie 
Czarna Kula Poznań, obecnie w Alfie Vector z Tarnowa Podgórnego. 
W trwającym sezonie wygrał wszystkie rozegrane dotychczas zawody 
z cyklu Grand Prix i jest liderem tej klasyfikacji.

Ceniony kolega, chętnie dzieli się doświadczeniem i umiejętnościa-
mi. Jest wzorem nie tylko dla świata kręglarskiego, ale również dla 
wszystkich miłośników sportu.

Tarnowskie Lwy 2011


