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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17

Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62

Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ 
ENERGIA  (numer całodobowy)

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!
Wybraliśmy. W naszej Gminie największym zaufaniem 

obdarzyliśmy Platformę Obywatelską, potem Prawo 
i Sprawiedliwość i Ruch Palikota. Najwięcej głosów 
otrzymał Waldy Dzikowski – gratulujemy! Szczegółowe 
wyniki w poszczególnych obwodach prezentujemy na łamach 
gazety. 

Za nami kolejny krok w kierunku powstania w naszej 
Gminie parku wodnego. Badania właściwości wody 
z tarnowskiego odwiertu potwierdziły, że może być 
ona wykorzystywana na potrzeby kompleksu termalno-
basenowego. 

Warto także przeczytać relację z otwartej debaty na temat 
zdrowia, jaka odbyła się we wrześniu podczas sesji Rady 
Gminy. Zapraszam do lektury!

~Agnieszka Rzeźnik
Redaktor Naczelna 

Uwaga – Kop inaczej!

Jesienny Turniej Kopa został przeniesiony na 22 października (so-
bota)! Początek: godz. 15.00, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 61 8 959 231.
~AW

PRL uchwalony

Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwaliła 27 września nowy Plan 
Rozwoju Lokalnego na lata 2012-2016. Z przebiegiem dyskusji, 
która poprzedziła głosowanie, można zapoznać się w sprawoz-

daniu z sesji Rady Gminy na str. 8. Dokument dostępny jest na naszej 
stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce O Gminie/
Studium, Strategia PRL. Jak zapewnia Wójt Tadeusz Czajka Plan – w 
postaci papierowej – będzie dostarczony do wszystkich mieszkańców 
Gminy jeszcze w tym roku. ~ARz 

Twarde dowody  
w Tarnowie  
Podgórnym 

Osoby, które po 7 września  zarejestrują pojazdy w oddziale Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnowie Podgórnym, mogą na miejscu 
odbierać twarde dowody rejestracyjne. To kolejne udogodnie-

nie dla naszych mieszkańców było możliwe dzięki znakomitej współ-
pracy Wójta Tadeusza Czajki ze Starostą Janem Grabkowskim. Gmina 
wykonała dodatkowe przyłącze telekomunikacyjne, a starostwo wyrazi-
ło zgodę na druk twardych dowodów.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Problem braku możliwości korzystania z Internetu lub jego złej 
jakości zamierza rozwiązać samorząd wojewódzki. W tym celu 
w lipcu 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego powo-

łał spółkę akcyjną Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS) z kapi-
tałem  3,6 mln zł. Zadaniem tej spółki jest przeprowadzenie procesów 
inwestycyjnych związanych z budową Internetu w Wielkopolsce. 

Pierwszy etap inwestycji będzie polegać na wykonaniu sieci szkiele-
towo-dystrybucyjnej z punktami dostępowymi (węzły WSS) na terenie 
całej Wielkopolski. W naszej Gminie powstaną 4 takie węzły: w Bara-
nowie, Przeźmierowie, Lusówku i Tarnowie Podgórnym. Finansowanie 
tego przedsięwzięcia nastąpi w 85 % z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (środki unijne), a pozostałe 15 % będzie pochodzić z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego oraz udziału inwestorów. WSS wybrała 
już inwestorów branżowych: INEA SA i ASTA-NET. Całkowity koszt 
tego zadania wynosi 410 mln zł, a czas realizacji powyższego zakresu 
określony został na lata 2012 – 2014. 

Drugi etap związany jest z wykonaniem tzw. „ostatniej mili”, czyli 
z doprowadzeniem światłowodu do odbiorców indywidualnych, przed-
siębiorstw, instytucji itp. Założono, że przetargi na „ostatnią milę” będą 
ogłaszane równolegle z trwaniem prac przy budowie sieci szkieletowo-
-dystrybucyjnej. Oferty przetargowe będą kierowane do mniejszych 
operatorów. 

Przyjęto zasadę, że WSS pozostanie właścicielem sieci, natomiast nie 
będzie jej operatorem. 

Na drugi etap przewidziana jest kwota 36 mln Euro z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Bliższe szczegóły dotyczące tego problemu będą przekazywane 
w miarę postępowania procesów inwestycyjnych.

Od kilku lat mówi się o Internecie 
szerokopasmowym, dostępnym dla każdego 

mieszkańca. Kiedyś sieć miała zbudować 
Gmina. Czy to nadal jest aktualne? Kiedy 

będę mieć możliwość swobodnego korzystania 
z Internetu? 

Kiedy będziemy mieć możliwość swobodnego korzystania 
z Internetu? 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka
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 aktualności
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Batorowo

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej ul. St. Batorego (od ul. Batorowskiej 
do Przeźmierowa, II etap)

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Baranowo

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej na 
Os. Rubinowym (cz. 1)

Ceradz Kościelny

 Zakończono remont ul. Więckowickiej – 
wykonano nawierzchnię asfaltową.

 Trwają prace remontowe w świetlicy

 Zlecono remont ul. Bociana – tłucznio-
wanie

Chyby

 Trwa przygotowanie dokumentacji bu-
dowy ul. Pagórkowej

Góra

 Zakończono budowę oświetlenia ul. 
Promykowej, Ciepłej i Gorącej

 Zlecono wykonanie utwardzenia tłucz-
niem ulic Upalnej, Promykowej i Gorącej

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Zakończono budowę oświetlenia ul. 
Skośnej

 Zlecono wykonanie utwardzenia tłucz-
niem ul. Truflowej

Lusówko

 Zlecono wykonanie utwardzenia tłucz-
niem ul. Szkolnej

 Trwa budowa oświetlenia ul. Dopiew-
skiej (Rozalin)

 Zlecono wykonanie pomostu dla kąpie-
liska

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ul. Poziomkowej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

We wrześniu uczestniczyłam wraz z przedstawicielami TP-
-KOM – prezesem Edward Sobańskim i kierownikiem dzia-
łu czystości i porządku Stanisławem Bączykiem – w kon-

ferencji „Wykonanie kary ograniczenia wolności i rola samorządów 
lokalnych w procesie readaptacji społecznej skazanych”. 

Powodem zaproszenia nas było zaliczenie spółki gminnej  TP-KOM 
do podmiotów najlepiej  organizujących, realizujących i nadzorujących 
odbywanie kary ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac spo-
łecznie użytecznych. Miałam okazję zaprezentować naszą Gminę oraz 
spółkę szerokiemu gremium złożonemu z przedstawicieli sądownictwa, 
kuratorów sądowych, służb penitencjarnych, przedstawicieli samorzą-
dów, spółek i firm z terenu Wielkopolski. Prezes Sobański przedstawił 
organizację wykonywania kary przez skazanych w spółce. Podkreślił 
wzorową współpracę z sołtysami i członkami rad sołeckich, którzy nad-
zorują pracę skazanych w poszczególnych sołectwach. 

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd 
Okręgowy w Poznaniu. 

~Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta

O karze ograniczenia wolności

5 października miałam przy-
jemność uczestniczenia na 
zaproszenie Pani Prezy-

dentowej Anny Komorowskiej 
w spotkaniu „Idę na wybory”. 
Podczas uroczystości w Belwede-
rze Anna Komorowska wręczyła 
laureatkom i laureatom dyplomy 
konkursu profrekwencyjnego ko-
alicji „Masz głos. Masz wybór”, 
który był wspierany przez Pierw-
szą Damę oraz znane kobiety ak-
tywne społecznie. 

W uroczystości wzięły udział 
m.in. Ewa Milewicz, Joanna 

Szczepkowska, Janina Paradow-
ska oraz prezydencka minister 
Irena Wóycicka. Znakomity wy-
kład o roli kobiety w życiu spo-
łecznym wygłosiła pani prof. 
Ewa Łętowska.

Spotkanie było okazją do wy-
miany poglądów i doświadczeń. 
Prezydentowa Anna Komorow-
ska okazała się otwartą, przy-
jazną i pełną kobiecego ciepła 
osobą o bardzo szerokich zainte-
resowaniach.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Spotkanie  
w Belwederze
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aktualności

Za oknem astronomiczna je-
sień. Czas już  pożegnać 
lato. Z tej okazji Rada So-

łecka i Szkoła Podstawowa im. 
A. Fiedlera w Przeźmierowie 
(wspierane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne, OSiR i GOK ‘’Sezam” 
Tarnowo Podgórne) zorganizowa-
ły  24 września  festyn familijny 
w ramach Święta Latawca.

W barwnym korowodzie, który 
przeszedł ulicami Przeźmierowa, 
nie brak było Irokezów, Apaczów, 
Czirokezów, Szoszonów. Uwagę 
przyciągały kolorowe stroje, pió-
ropusze, totemy.  W słoneczny so-
botni dzień park im. S. Kanikow-
skiego przemienił się w wioskę 
indiańską. A na miejscu, jak co 
roku, czekały na nas liczne atrak-
cje. Dzieci mogły sprawdzić swoją 
sprawność fizyczną  w rozmaitych 
konkurencjach sportowych, któ-
rych nazwy brzmiały tajemniczo 
(chodzenie za głosem, lisi strzał, 
narty Szoszonów), szczudła Apa-
czów, wyścig jaszczurek, skok za 
Pocahontas, jama niedźwiedzia, 
trzewikowy lot, bieg szalonego 
szamana, próba ognia, bieg po pu-
char wodza). Najmłodszych milu-
sińskich zabawiał niezbyt groźny 
pirat. Dzięki niemu mieliśmy oka-
zję przenieść się w czarodziejski 
świat Pippi. Natomiast w tzw. „zie-
lonej strefie”, w której królowali 
harcerze, można było przymierzyć 
maski przeciwgazowe, obejrzeć fil-
my z wyjazdów na obozy, dotknąć 
finki i menażki. Zgodnie z tradycją 
odbył się  konkurs na najwyżej szy-
bujący latawiec ufundowany przez 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Jury nagrodziło także najpięk-
niejszy latawiec wykonany przez 
dzieci. Na zwycięzców czekały pu-
chary, dyplomy i liczne nagrody.  
Imprezę uświetnił recital Haliny 
Benedyk, która przypomniała takie 
hity, jak „Mamy po 20 lat”, „Fron-
tiera”, „Ręce w górę”, przy dźwię-
kach których wszyscy doskonale 
się bawili. Piosenkarka podarowała 
dzieciom uśmiech („Dajmy  dzie-
ciom uśmiech” to tytuł jej piosen-
ki).

„Żegnaj lato na rok, stoi jesień 
za mgłą, czekamy wszyscy tu, 
pamiętaj, żeby wrócić znów” – 
śpiewała Z. Sośnicka. My czeka-

my z niecierpliwością na kolejne 
Święto Latawca. Wszystkim or-
ganizatorom serdecznie dziękuje-

my za zorganizowanie wspaniałej 
imprezy. Do zobaczenia za rok!

~Aleksandra Filipek

Święto Latawca

fot. archiwum
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Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ul. Borówkowej 

 Trwa budowa ul. Czereśniowej

Wybrano wykonawcę budowy ul. Sado-
wej

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na remont ul. Rzemieślniczej

Sady

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie ulicy Za Mote-
lem 

Sierosław

 Zlecono remont tłuczniem ul. Morwowej

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
Osiedla Tenisowego

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono budowę ul. Żonkilowej i 
Nasturcjowej

 Zlecono remont tłuczniem ul. Rolnej, 
Zbożowej, Gerberowej i 27 Grudnia

 Trwa budowa chodnika na ul. Rokiet-
nickiej (odcinek do ul. Marianowskiej, I 
etap) 

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

 Złożono wniosek o pozwolenie na budo-
wę kanalizacji deszczowej w ul. Wierz-
bowej (od ul. Skórzewskiej do nr 38)

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na budowę chodnika i kana-
lizacji deszczowej w ul. Wierzbowej (od 
ul. Olszynowej do Sojowej) 
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Sukces w konkursie 
fotograficznym 

Piotr Borowski z Tarnowa Podgórnego otrzymał pierwszą nagro-
dę w konkursie fotograficznego im. Ireneusza Zjeżdżałki Moja 
Wielkopolska – 2011.  Na konkurs łącznie wpłynęły 824 zdję-

cia 47 autorów, z czego w II etapie do oceny przedłożonych zostało  
206 zdjęć 34 autorów. 

Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie pokon-
kursowej, której otwarcie nastąpi 28 października 2011 w Galerii Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy  
ul. Prusa 3 w Poznaniu. ~ARz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu organi-
zuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS, który odbędą się od 17 do 
21 października, w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedzia-

łek (17 października) do godziny 17.00. Specjalnie dedykowane na ten 
tydzień punkty informacyjne uruchomione zostaną w Salach Obsługi 
Klientów. 

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać bezpłat-
nych porad z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubez-
pieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospo-
darczą, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy 
w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarii, ulg i umorzeń  należności z tytułu zaległych składek oraz 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób sprawują-
cych opiekę nad dziećmi do lat trzech. 

Równolegle trwać będzie telefoniczny dyżur eksperta ZUS. Na oso-
by, które nie będą mogły wziąć udziału w  akcji, a chciałyby dowiedzieć 
się jak zatrudnić nianię do opieki nad dzieckiem, czekać będzie ekspert 
ZUS. Specjalista dyżurować będzie od godziny 13.00 do 14.00 pod nu-
merem 61 841 61 99.

~na

Tydzień Przedsiębiorcy  
w ZUS
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W sobotę, 8 października, odbyła się inaugu-
racja trzeciego w historii roku akademic-
kiego na naszym Uniwersytecie Trzecie-

go Wieku. Zaproszonych gości i słuchaczy powitała 
prezes Jadwiga Kwiek. Uroczystość swą obecnością 
zaszczycili Wójt Tadeusz Czajka, dyrektor GOK „Se-
zam” Szymon Melosik oraz prezes UTW w Szamotu-
łach Krystyna Just. 

Słuchacze odśpiewali „Gaudeamus”. Potem w krót-
kim przemówieniu Wójt podkreślił, że działalność 
UTW wpisuje się w rozwój edukacji w Gminie. Na-
uka jest czymś nieprzebranym, a  jej potrzeba jest nie-
ustająca. Słuchaczom życzył, by nowy rok akademic-
ki przyniósł im wiele korzyści i satysfakcji.

Jadwiga Kwiek przedstawiła interpretację słowa 
„więcej” w haśle UTW: „Razem możemy więcej”. 
Rok 2012 na terenie całej Unii obchodzony jest pod 
hasłem wspierania aktywności ludzi starszych. W Pol-
sce będzie to rok uniwersytetów trzeciego wieku. Na-
stępnie odśpiewany został hymn UTW w Tarnowie 
Podgórnym.

Wykład inauguracyjny „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, czyli jak rozwijać skrzydła... przy ziemskim 
przyciąganiu”  w sposób dynamiczny, błyskotliwy 
i z dowcipem przeprowadził prof. dr hab. Stanisław 
Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale 
Studiów Edukacyjnych UAM.      

Z pewnością  hitem uroczystości stał się koncert 
pięcioosobowego, powstałego w 1983 roku, zespołu 
szantowego „Ryczące Dwudziestki” (na zdjęciu). Wy-

Gaudeamus po raz trzeci

stęp składał się z części wokalnej 
oraz części, w której wokal został 
wsparty muzyką gitarową. Prowa-
dzący ten koncert członek zespołu 
w swej koncepcji umiejętnie na-
wiązał do treści wykładu prof. Dy-
laka tak, że zrodziła się wyjątko-
wo dobrze skomponowana całość. 
Muzyka szant przetrwała kilkaset 
lat. Wykonane zostały między in-
nymi pieśni bretońska, rosyjska 
i irlandzka, „Kongo River” oraz 
utwory gospelowe (śpiewane nie-
gdyś przez czarnych Amerykanów 

na polach bawełnianych). Znalazły 
się tutaj pieśń przy kielichu, pieśń 
o śledziu, o wielorybach, „Hisz-
pańskie dziewczyny” i  pieśń fry-
zyjska. Koncert zakończyła znana 
pieśń „Gdzie ta keja”. Uroczy-
stość była wspólną  imprezą UTW 
i GOK „Sezam”.

Osoby  zainteresowane  naszą 
działalnością prosimy o kontakt 
w siedzibie UTW w każdy wtorek 
od godz 10:00 do 12:00, ul. Po-
znańska 96 pok.25

~Maria Kaniewska

Chociaż nauka w Samorzą-
dowej Szkole Muzycznej I 
stopnia trwa już od począt-

ku września, to w sobotę, 29 wrze-
śnia, o godz. 17:00, odbyła się uro-
czysta inauguracja roku szkolnego. 

W uroczystości uczestniczyli 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka i Prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard. Kuratorium Oświaty re-
prezentowała wizytator Beata Ku-
manowska, a Centrum Edukacji 
Artystycznej – wizytator Małgorza-
ta Bednarek. Na uroczystości był 
także Wojciech Michalski, dyrek-
tor Szkoły Muzycznej w Poznaniu. 
Najważniejsi byli jednak uczniowie 
– trzydziestka uczniów, którzy roz-
poczęli naukę w dwóch klasach.  

Podczas uroczystości nie za-
brakło muzycznych popisów – na 

Inauguracja z muzyką w tle

scenie wystąpili pedagodzy z na-
szej szkoły muzycznej oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 

Tarnowo Podgórne. Dyrektorem 
tarnowskiej Szkoły Muzycznej zo-
stała Marzena Łopińska.  ~ARz
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 20 i 28 września

Dwie wrześniowe sesje 
Rady Gminy niewątpli-
wie należały do najważ-

niejszych w tym roku. Na sesji 
w dniu 20 września odbyła się de-
bata w sprawie określenia założeń 
do Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym. To już tradycja, 
że raz do roku Rada Gminy or-
ganizuje publiczną dyskusję na 
ważne tematy społeczne. Zorga-
nizowanie takiego przedsięwzię-
cia zawsze wymaga żmudnych 
i pracochłonnych przygotowań. 
Nie inaczej było i tym razem. 
Niemal cały ciężar przygotowań 
do debaty wzięła na siebie Komi-
sja Spraw Społecznych oraz I Za-
stępca Wójta Gminy. Szczegóły 
debaty przedstawiam na str. 11.

W dalszej części obrad Rada 
podjęła uchwały w sprawach: 
kupna działek w różnych miej-
scowościach Gminy (4 projekty), 
zezwolenia na zawarcie kolej-
nych umów dzierżawy z dotych-
czasowymi najemcami (5 projek-
tów) oraz nadania nazwy ulicy. 
Najważniejszymi uchwałami 

w tej części obrad były te, do-
tyczące miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Rumianku oraz przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu firm 
Schattdecor Sp. z o. o. i Hansgro-
he Sp. z o. o.

Sesja, jaka odbyła się 28 wrze-
śnia, również zasługuje na okre-
ślenie jej mianem bardzo ważnej, 
wręcz kluczowej dla funkcjono-
wania samorządu.

 Na tej sesji Rada większo-
ścią głosów uchwaliła Plan Roz-
woju Lokalnego Gminy Tarno-
wo Podgórne na lata 2012-2016. 
To ukoronowanie 7-miesięcz-
nej pracy 33-osobowego zespo-
łu pracującego pod kierunkiem 
I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyń-
skiej-Szkurat. Plan ten to spójna 
diagnoza etapu rozwoju, na któ-
rym jako Gmina jesteśmy w tej 
chwili. To również maksymalnie 
rzetelna i profesjonalna progno-
za kształtowania się finansów 
Gminy w latach 2012-2016. Do-
kument o działaniach, jakie po-
dejmowane będą przez samorząd 
w okresie obowiązywania pla-
nu. Najwięcej emocji wzbudziła 
dyskusja na temat inwestycji, ja-
kie proponuje przeprowadzić sa-
morząd w 5-letnim okresie obo-
wiązywania planu. Jak zapewnił 
Radę Wójt, poszczególne inwe-
stycje zaplanowano z uwzględ-
nieniem najpilniejszych potrzeb 
lokalnej społeczności. Umiesz-
czono w nim również inwesty-
cje o znaczeniu strategicznym dla 
Gminy jako całości. Wójt dopy-
tywany o kryterium wyboru ty-
tułów inwestycyjnych stwierdził, 
że kierował się zasadą zapewnie-
nia równomiernego rozwoju po-
szczególnych miejscowości. Pod-
kreślił też rolę mieszkańców, Rad 
Sołeckich oraz instytucji odpo-
wiedzialnych za rozwoju naszej 
Gminy w powstawaniu i pozycjo-
nowaniu listy inwestycji. Oprócz 
inwestycji infrastrukturalnych 
wartością tego planu są też in-
westycje ważne dla wypoczynku 
i rekreacji rodziny (aquapark), 
a także takie, które wspierając 
przedsiębiorczość umożliwiają 

powstawanie nowych dochodów 
w przyszłych budżetach Gmi-
ny (rondo na drodze nr 92). Plan 
Rozwoju Lokalnego przewiduje, 
że Gmina w latach 2012 – 2016 
będzie mogła przeznaczyć na in-
westycje łącznie 134 mln 291 
tys. zł. To ambitne, żeby nie po-
wiedzieć ekstremalnie trudne 
zamierzenie, lecz jak można się 
domyślać nie zapewniające sfi-
nansowania wszystkich niezbęd-
nych inwestycji w poszczegól-
nych miejscowościach. Plan ten 
może zostać zrealizowany tylko 
przy optymistycznym założeniu 
funkcjonowania Gminy w wa-
runkach takich jak dotychczas. 
Wszyscy mamy świadomość 
tego, że nadchodząca druga fala 
kryzysu gospodarczego spowo-
dować może trudne do przewi-
dzenia zmiany w kształtowaniu 
się finansów Gminy. 

Dyskusja nad omawianym pla-
nem trwała do późnych godzin 
nocnych. Decyzja o jego akcep-
tacji wymagała od radnych odpo-
wiedzialności i wykazania sporej 
zdolności do kompromisu. Z jed-
nej strony mieliśmy poczucie 
dumy z faktu możliwości prze-
znaczenia znacznych środków na 
ambitną pod każdym względem 
listę inwestycji. Z drugiej stro-
ny niektórzy radni dawali wyraz 
swego niedosytu niepełną – ich 
zdaniem – listą inwestycji bądź 
niezadowolenia z przyjętej ko-
lejności zadań. Z zadowoleniem 
przyjęto w tym kontekście kom-
promisową propozycję sformuło-
wania listy zadań rezerwowych 
do planu, obejmującą zadania 
niezrealizowane w latach 2008-
2013 oraz te wymagające przy-
spieszenia. W dalszej części sesji 
Rada przyjęła dwie uchwały do-
tyczące nowelizacji budżetu na 
2011 r. i wieloletniej prognozy fi-
nansowej. Program sesji dopełni-
ły zwyczajowe interpelacje i za-
pytania radnych. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada większością  

głosów uchwaliła  

Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Tarnowo  

Podgórne  

na lata 2012-2016.
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bezpieczestwo

Wrzesień oznacza koniec wakacji, dlatego 
w działaniach Straży Gminnej prioryte-
towo potraktowano temat porządku pu-

blicznego wokół placówek oświatowych na terenie 
Gminy. W pierwszych dniach września strażnicy 
codziennie patrolowali okolice szkół i przedszkoli. 
W niektórych przypadkach strażnicy musieli zasto-
sować środki przewidziane prawem w celu zdyscy-
plinowania uczestników ruchu drogowego właśnie 
w rejonach tych placówek. Były pouczenia dla kie-
rowców oraz mandaty karne dla najbardziej niezdy-
scyplinowanych. W rejonach szkół odbywały się 
wspólne patrole straży i policji, które przy użyciu 
ręcznego miernika dokonywali pomiaru prędkości. 

W kolejnych dniach strażnicy odwiedzili uczniów 
najmłodszych klas szkół podstawowych w Lusów-
ku, Tarnowie Podgórnym, Ceradzu Kościelnym 
i Lusowie (szkołę w Przeźmierowie odwiedzimy 
w październiku). Rozmawiano o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa na drodze: ważne jest to, by 
w czasie poruszania się pieszych byli oni widoczni 
dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego 
podczas spotkania każdy otrzymał od strażników ele-
ment odblaskowy (o potrzebie ich stosowania pisa-
ła również strażniczka SG w jednym z poprzednich 
wydań sąsiadki~czytaj). Strażnicy odwiedzili rów-
nież przedszkolaków z Tarnowa Podgórnego oraz 
Lusówka.

Ponadto przeprowadzono kontrolę umów i ra-
chunków na odbiór nieczystości na działkach „Mi-
rabelka” w Lusowie. Kolejny raz przypominamy 
o obowiązku zawarcia umowy z podmiotem posia-
dającym zezwolenie na odbiór odpadów oraz obo-
wiązku posiadania rachunków potwierdzających 
wykonanie usługi. Często zdarza się, że nadwyżkę 
odpadów „co bardziej zapobiegliwi” próbują spa-
lać. W tym miejscu warto przypomnieć o za-
kazie spalania odpadów – właśnie we wrześniu 
ujawniliśmy takie przypadki, które zakończyły się 
postępowaniem mandatowym.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypomina-
my o zakazie spożywania alkoholu np. na ulicach, 
placach i w parkach. Osoby niestosujące się do tego 
zakazu narażone są na ukaranie mandatem karnym. 
W minionym miesiącu dotkliwie przekonało się kil-
ka osób, przede wszystkim na terenie parków gmin-
nych. 

Nie tylko zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogo-
wych, ale także baczne śledzenie innych zdarzeń na 
drodze to jedno z zadań strażników. Podczas wrze-
śniowego patrolu strażnicy zauważyli dziwnie zacho-
wującego się rowerzystę na jednej z ulic w Tarnowie 
Podgórnym. W wyniku podjętych działań ujęto nie-
trzeźwego mężczyznę. Sprawcę niezwłocznie prze-
kazano jednostce policji w Tarnowie Podgórnym. 

Z notatnika Gminnego Strażnika

Patrole straży ujawniły także 
przypadki nieuprawnionego za-
jęcia przez kierujących miejsc 
dla niepełnosprawnych – każdy 
z nich zakończył się mandatem 
(grzywna w wysokości 500 zło-
tych, dodatkowo wykroczenie 
objęte jest wpisem do ewidencji 
o punktach karnych – 1 punkt). 

Wybrane interwencje z wrze-
śnia:

1 września, Tarnowo Podgórne, 
Park 700–lecia: jeżdżenie skute-
rami po parku, pouczono spraw-
ców wykroczeń;

6 września, Tarnowo Podgór-
ne: na terenie jednej z firm w po-
jemniku na odpady znajdowała 
się kuna, po przybyciu na miejsce 
wypłoszono zwierzę;

12 września, Sierosław, ul. Krę-
ta: znaleziona padlina borsuka, 
przekazano podmiotowi odpo-
wiedzialnemu za uprzątnięcie pa-
dliny;

13 września, Baranowo, 
ul. Szamotulska: zakłócenie spo-
koju przez firmę wykonującą re-
mont drogi, ustalono iż wyko-
nywane prace były wyjątkowo 
w późnych godzinach wieczor-
nych ze względu na okoliczności 
niezależne od wykonawcy;

15 września, Przeźmierowo, 
ul. Modrzewiowa: pojazdy cię-
żarowe omijają urządzenia tech-
niczne ograniczające ruch tych 
pojazdów, zgłoszono zarządcy 
drogi – zostało wykonane dodat-
kowe zabezpieczenie;

20 września, Wysogotowo, 
ul. Wierzbowa: niezachowanie 
środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia, zastosowano 
środki prawem przewidziane;

25 września, Przeźmierowo, 
ul. Wiosny Ludów: uszkodzone 
znaki drogowe, przekazano infor-
mację zarządcy drogi;

28 września, Lusówko, ul. Do-
piewska: na jezdni leży mężczy-
zna, na miejsce wezwano pogo-
towie ratunkowe – nietrzeźwego, 
przekazano rodzinie.

Znak P-24 „miejsce dla 
pojazdu osoby niepeł-
nosprawnej” oznacza, że 
stanowisko postojowe, przezna-
czone dla pojazdów przewo-
żących lub kierowanych przez 
osoby niepełnosprawne, mające 
trudności w poruszaniu się.

Znak P-20 „koperta” wyzna-
cza stanowisko postojowe za-
strzeżone dla określonego rodza-
ju pojazdów.

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Spotkanie w szkole podstawowej fot. SG
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sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 21 września

W Zespole Szkół Nr 1 w Swa-
rzędzu im. Powstańców Wielko-
polskich w dniu 21 września od-
była się X Sesja Rady Powiatu. 
Jednym z punktów sesji była in-
formacja o stanie oświaty w Po-
wiecie Poznańskim. Przedstawił 
ją wicestarosta Tomasz Łubiński. 
W powiecie funkcjonują: 
•	 7 liceów ogólnokształcą-

cych w Zespole Szkól w Bole-
chowie, Kórniku, Puszczykowie, 
Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, 
w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzę-
dzu, Zespole Szkół w Mosinie 
oraz Ośrodku Szkolno Wycho-
wawczym dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. 
•	 Licea profilowane w liczbie 

5 znajdują się w Zespole Szkół: 
w Bolechowie, Swarzędzu nr1, 
w Rokietnicy, Mosinie i Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-

skach. Oferują kształcenie w pro-
filach ekonomiczno – administra-
cyjnym, zarządzanie informacją 
i socjalnym. 
•	 Technika znajdują się Ze-

spole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, 
Rokietnicy oraz z filią w Muro-
wanej Goślinie. Oferują kształ-
cenie: technik ogrodnik, technik 
żywienia, gospodarstwa domowe-
go, technik hotelarstwa, technik 
informatyk, technik ekonomista, 
kucharz. 
•	 Zasadnicze szkoły zawo-

dowe w liczbie 8, w tym 3 spe-
cjalne zlokalizowane są ZS Ro-
kietnica (oddział w Murowanej 
Goślinie), ZS Nr 1 i 2 w Swarzę-
dzu i w Owińskach, ZS w Mo-
sinie, Specjalnych Ośrodkach 
Szkolno-Wychowawczych w Mo-
sinie i Kostrzynie. Większość tych 
szkół posiada oddziały wieloza-
wodowe. 
•	 Szkoły Policealne znajdu-

ją się w: ZS Bolechowie, Nr 1 i 2 
Swarzędzu, ZS Mosinie, ZS Ro-
kietnicy. 
•	 Na terenie powiatu poznań-

skiego są dwa specjalne ośrodki 
szkolno–wychowawcze w Mosi-
nie i Owińskach.
•	 Obecnie na terenie powiatu 

poznańskiego funkcjonuje 5 in-

ternatów w Puszczykowie, Ro-
kietnicy, Owińskach, Mosinie. 

Radni mieli możliwość procen-
towego przeanalizowania zdawal-
ności matur 2011 r. we wszystkich 
typach szkół powiatu. W porów-
naniu z m. Poznań i wojewódz-
twem wielkopolskim średnie były 
bardzo zbliżone, co radni przyję-
li z zadowoleniem. Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy Zyg-
munt Jeżewski przedstawił jak 
procentowo przebiega bezrobocie 
wśród absolwentów wszystkich 
typów szkół włącznie z uczelnia-
mi wyższymi. Najwięcej ofert 
pracy jest dla absolwentów z wy-
kształceniem zawodowym. Z tego 
powodu ważna jest analiza bezro-
bocia wśród absolwentów, która 
pozwala na dostosowanie profilu 
nauczania do potrzeb rynku. Ta-
kie założenia i cele realizuje po-
wiat poznański w podległych so-
bie szkołach. 

Dokonano zmian w budżecie 
Powiatu Poznańskiego na rok 
2011 i prognozy finansowej na lata 
2011 – 2014. Rada zapoznała się 
ze sprawozdaniem z prac Zarządu 
Powiatu w Poznaniu za okres od 
21 sierpnia do 15 września

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu 

Szanowni Państwo – mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne!

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach. Wysoka frekwencja 
świadczy o odpowiedzialności i trosce o stabilny rozwój naszego 
kraju.

W sposób szczególny dziękuję tym, którzy oddali głos na Plat-
formę Obywatelską i jej program. 60,70 % to znakomity wynik. 
Tym samym utwierdziliście nas w przekonaniu, że to, co Platfor-
ma proponuje, spotyka się z Państwa akceptacją. Doceniacie sta-
bilizację, rozmach inwestycyjny i wierzycie w dalsze pozytywne 
przemiany w naszym kraju.

Największe podziękowania kieruję do tych, którzy oddali swój 
cenny głos na moją osobę. Dzięki Wam uzyskałem ponad 40% 
poparcie. To dla mnie powód do dumy. Przyjmuję to jako uznanie 
dla mojej 10-letniej pracy jako posła RP. Zauważyliście Państwo 
moje zaangażowanie w sprawy kraju i regionu. Mandat otrzymany 
od Państwa to dla mnie wielka odpowiedzialność i zobowiązanie.

Ze wszystkich sił będę pracował tak, by nie zawieść Państwa 
zaufania. Dziękuję !!!

~Waldy Dzikowski 
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 aktualności

Debata o stanie zdrowia 
mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne była 

częścią sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 20 września. Zaprosze-
nie do uczestnictwa w spotkaniu, 
które doprowadzić ma do stwo-
rzenia w najbliższej przyszłości 
Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym, przyjęli przed-
stawiciele instytucji odpowiadają-
cej za tego rodzaju problematykę 
na terenie naszej Gminy. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas też 
przedstawicielki Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz Starosty 
Powiatowego. 

Na wstępie debaty sformułowa-
liśmy diagnozę stanu zdrowia na-
szych mieszkańców, określiliśmy 
podstawowe potrzeby oraz zagro-
żenia w tej dziedzinie. Dokona-
liśmy inwentaryzacji i przeglądu 
placówek, jakie w tej sferze dzia-
łają na terenie Gminy. 

W dalszej części określiliśmy 
wszystkie środki finansowe prze-
znaczone przez Gminę na ochronę 
zdrowia w ostatnim okresie. Do-
konaliśmy też przeglądu wszyst-
kich programów prozdrowotnych 
w tym profilaktycznych. Z tej ana-
lizy wynikło, że Gmina Tarnowo 
Podgórne robi w dziedzinie ochro-
ny zdrowia swoich mieszkańców 
zdecydowanie więcej niż przewi-
duje to delegacja ustawy o samo-
rządzie gminnym, lecz zdecydo-
wanie mniej niż oczekują tego nasi 
mieszkańcy! Goście jako fachow-
cy w dyskutowanej dziedzinie 
wskazali nam szereg problemów, 
które przy współudziale Gminy 
pragnęliby rozwiązać ku polepsze-
niu standardów ochrony zdrowia 
na naszym terenie. Wskazywano 
m.in. na informatyzację obsługi 
poszczególnego pacjenta, dłuższe 
kontrakty z NFZ, zwiększenie fi-
nansowania rehabilitacji ruchowej 
przez NFZ, popularyzację wszel-
kich szczepień, w tym odbudowę 
zaufania rodziców do szczepień 
małych dzieci, nowe badania profi-
laktyczne i przesiewowe, otwarcie 

Otwarcie o zdrowiu

punktu tzw. zdrowotnego informa-
tora pacjenta. Sporo głosów doty-
czyło promowania przez Gminę 
zdrowego stylu życia, tworzenia 
przez władze Gminy wszechstron-
nych warunków aktywnego życia 
i wypoczynku, zwłaszcza w kon-
tekście starzejącego się społeczeń-
stwa. 

Podobnej analizie Rada pod-
dała obszar pomocy osobom nie-
pełnosprawnym. W obrębie tej 
problematyki największe emocje 
wywołała sprawa konieczności 
przyspieszenia budowy Gminne-
go Domu Samopomocy. Spośród 

najważniejszych problemów w tej 
sferze wymieniano kompleksową 
pomoc osobom z niepełnospraw-
nością umysłową oraz ich rodzi-
nom. 

Śmiało można stwierdzić, że 
sformułowane wnioski na pewno 
okażą się pomocne dla twórców 
Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym. Koordynatorem 
prac jest I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska Szkurat.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

W debacie 
udział wzięli 
zainteresowani 
problematyką 
zdrowia przed-
stawiciele róż-
nych środowisk

fot. archiwum
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 geotermia

Trzy lata trwały przygoto-
wania do odkrycia wód 
termalnych w Tarnowie 

Podgórnym. 5 października nastą-
pił ostateczny odbiór prac wiert-
niczo-geologicznych na otworze 
GT-1 Tarnowo Podgórne. Wyni-
ki są lepsze niż przewidywał pro-
jekt: wydajność – 225 m3/godz, 
temperatura – 45,7 °C, minerali-
zacja 80 g/l. Woda zawiera wie-
le korzystnych składników m.in. 
jod, bar, magnez, wapń, fluorki 
oraz mikroelementy miedzi i żela-
za. To powoduje, że jej kolor jest 
brązowy. 

Wodę z odkrytego źródła chce-
my wykorzystywać w kompleksie 
termalno-basenowym. 

~ARz

Kalendarium działań związanych z poszukiwaniem  
i wykorzystaniem wód termalnych w Tarnowie Podgórnym
Sierpień 2008 r. Studium warunków geologicznych pozyskania energii wód geotermalnych dla celów rekreacyjno – 

balneologicznych w Gminie Tarnowo Podgórne
Wykonawca: Geosilesia Katowice

Czerwiec 2009 r. Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych z utworów 
dolnojurajskich w Gminie Tarnowo Podgórne
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL SA Warszawa

Styczeń 2010 r. Udzielenie koncesji dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych z utworów 
dolnojurajskich  w Gminie Tarnowo Podgórne 
Wykonawca: Ministerstwo Środowiska

Czerwiec 2010 r. Wniosek o dofinansowanie prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód 
geotermalnych w Gminie Tarnowo Podgórne złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie

Luty 2011 Podpisanie umowy współfinansowania prac geologicznych z NFOŚiGW w Warszawie.
Wykonawca: TP-KOM sp. z o.o. Tarnowo Podgórne

Maj 2011 Rozpoczęcie robót wiertniczych.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych Warszawa

Październik 2011 Zakończenie robót wiertniczych.
Nadzór: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL SA Warszawa

Do końca 2011 Ocena przydatności wody termalnej 
Wykonawca: Państwowy Zakład Higieny, Poznań

II kwartał 2012 Uzyskanie koncesji na eksploatację złoża.
Wykonawca: Ministerstwo Środowiska

Do końca 2012 Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę kompleksu termalno-basenowego 
w Tarnowie Podgórnym

Do końca 2012 Powołanie spółki celowej dla realizacji powyższego przedsięwzięcia.

2013-2014 Budowa kompleksu termalno-basenowego w Tarnowie Podgórnym

Mamy wodę termalną!

Oto schemat obiegu wody.
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ekologia

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

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

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

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

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

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

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

Otowska przy ul. Sierosławskiej

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

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

5 listopada
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-

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

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

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

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

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

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

kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej

Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 

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

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

19 listopada
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

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

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

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

dowej
Zachęcamy wszystkich do korzystania 

z mobilnej zbiórki odpadów.
~Marek Ratajczak

Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych

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

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

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

• baterie i akumulatory

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

w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe
• zaolejone szmaty i ścierki
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ekologia

19 października
Baranowo  
-od 900 do 915 - ul. Budowlanych parking 
przy Intermotelu
-od 920 do 935 - os.Rubinowe ul. Perłowa
-od 940 do 955 - ul. Przemysława przy 
sklepach
-od 1000 do 1015 - ul. Pogodna przy ko-
ściele
-od 1020 do 1035 - Szamotulska wjazd na 
teren Akademii Rolniczej
Chyby 
-od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiej-
skiej
-od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd 
ul Różana
-od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. 
Ogrodowa 

20 października
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Góra od 925 do 940 – przy świetlicy wiej-
skiej
Tarnowo Podgórne 
-od 950 do 1005 – Zielony Gród ul. Sasan-
kowa
-od 1010 do 1025 – parking naprzeciwko  
targowiska przy  pawilonie handlowym
-od 1030 do 1045  – ul. Rokietnicka przy 
bazie TP-Bus
-od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking 
przy blokach

Rumianek od 1115 do 1130– ul. Szkolna 
przy dawnej  świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
-od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiej-
skiej
-od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy 
ul. Ogrodowej
Jankowice 
- od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiej-
skiej
-od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Ed-
mundowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
- od 1310 do 1325 – ul. Jankowicka przy 
ul. Tarnowskiej -sklep spożywczy
-od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 
Otowska przy ul. Sierosławskiej
Lusowo 
-od 1355 do 1410 - parking przy kościele
-od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 
Skośnej
-od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu 
sołtysa
-od 1455 do 1510 - Przylesie ,ul. Przylesie 

21 października
Sierosław 
-od 900 do 915 – przy domu sołtysa ul. 
Kasztanowa
-od 920 do 935 – parking ul. Bukowska 
przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
-od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
-od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy 
ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
- od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. 
Lotniczej
- od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska 
przy ul. Kościelnej
- od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren Tar-
gowiska przy Pasażu
- od 1130 do 1145 – ul. Leśna przy Banku 
Śląskim
- od 1150 do 1205 – ul. Ogrodowa przy 
domu kultury
Batorowo 
- od 1215 do 1230 – przy świetlicy wiej-
skiej
Sady 
- od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy 
ul. Kwiatowej
- od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. 
Jagodowej
Swadzim 
- od 1345  do 1400 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia z mobilnej zbiórki odpadów.

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W celu przeprowadzenia prawi-
dłowej utylizacji odpadów 
niebezpiecznych, do któ-

rych zaliczmy opakowania po nawo-
zach i środkach ochrony roślin Wydział 
Infrastruktury Kubaturowej  i Ochrony 
Środowiska przeprowadza nieodpłatną 
zbiórkę w/w odpadów w poszczegól-
nych sołectwach wg zamieszczonego 
poniżej harmonogramu odbioru:

29 listopada
Kokoszczyn od 900 do 930 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Góra od 945 do 1015 – przy świetlicy 
wiejskiej
Tarnowo Podgórne od 1030 do 1100 – 
parking ul. Szkolna przy pawilonie han-
dlowym

Rumianek od 1115 do 1145 – ul. Szkolna 
przy starej świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od 12 00 do 12 30 – 
przy świetlicy wiejskiej
Jankowice od 1245 do 1315 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Lusówko od 1330 do 1400 wjazd do pa-
łacu
Lusowo od 1415 do 1445 – parking przy 
kościele

30 listopada
Sierosław od  900 do 930 – przy domu 
sołtysa
Wysogotowo od 945 do 1015 – przy 
świetlicy wiejskiej
Batorowo od 1030 do 1100 – przy świe-
tlicy wiejskiej

Przeźmierowo od 1115 do 1145 – teren 
przy Pasażu (stare targowisko) 
Sady od 1200 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej
Swadzim od 1245 do 1315 – przy świetli-
cy wiejskiej
Baranowo  od 1330 do 1400 – ul. Sza-
motulska wjazd na teren Akademii Rol-
niczej
Chyby od 1415 do 1445 – przy świetlicy 
wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilo-
ści (powyżej 50 kg) przedmiotowych 
odpadów, prosimy o zgłoszenie tego 
faktu bezpośrednio do Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard 
Klimaszewski tel. 61 663-49-91 lub tel. 
kom. 605-108-099 w celu odbioru bez-
pośrednio z posesji.

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin
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 wybory

Liczba obwodów: 12 
Liczba uprawnionych do głosowania: 16 741 
Liczba oddanych głosów: 10 396 (10 038 ważnych – 96,56%) 
Frekwencja: 62, 10 % 
 
Najlepszy wynik uzyskała Platforma Obywatelska 
      –  60,70 % (6 093 głosy) 

Pozostałe wyniki: 
Prawo i Sprawiedliwość  – 17,37 % (1 744 głosy) 
Ruch Palikota    – 10,23 % (1 027 głosów) 
SLD     – 6,13 % (615 głosów) 
PSL     – 3,39 % (340 głosów) 
Polska Jest Najważniejsza  – 1,85 % (186 głosów) 
Partia Pracy – Sierpień 80  – 0,33 % (33 głosy) 
 
Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów z naszej Gminy: 

Lp Imię i nazwisko Lista

Gmina Tarnowo 
Podgórne

Okręg wyborczy 
nr 39

(Powiat Poznański 
i Poznań)

Liczba 
głosów Procent Liczba 

głosów Procent

 1 Barbara Nowak PiS 382 3,81 1 856 0,46
 2 Danuta Małecka SLD 19 0,19 394 0,10
 3 Waldy Dzikowski PO 4 427 44,10 54 647 13,66

 
Waldy Dzikowski zdobył najwięcej głosów w Wielkopolsce.
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  wybory

Kokoszczyn

Góra

Rumianek Tarnowo
Podgórne

Ceradz
Kościelny

Jankowice

Lusówko

Sierosław

Sady

Lusowo

Swadzim

Batorowo

Wysogotowo

Chyby

Baranowo

Przeźmie-
rowo

4

7

18

2
11

10
5

3 9

6

63,81 

15,08 
9,21 

60,61 

19,16 

9,19 

59,00 

15,78 
10,70 

 
 

62,04 

15,34 
10,63 

63,09 

16,17 
11,61 

60,24 

18,17 

8,81 

55,24 

23,69 

10,48 

63,60 

12,37 
7,07 

56,47 

23,17 

10,71 

56,01 

16,70 
9,69 

73,44 

9,54 11,20 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota

PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota

Platforma
Obywatelska

Prawo
i Sprawiedliwość

Ruch 
Palikota

PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota PO PiS              Ruch Palikota

Obwód

Obwody wyborcze 
w Gminie Tarnowo Podgórne

Obwód ObwódObwód

Obwód Obwód ObwódObwód

Obwód Obwód Obwód

Wyniki podane w procentach.
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 stowarzyszenia

Zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy wyniki 
konkursu na plastyczne zobrazowanie nazwy 
fundacji „Otoczmy troską życie”, który od-

był się w niedzielę, 4 września, na terenie Szkoły 

Fundacja „Otoczmy Troską 
Życie” serdecznie zaprasza 
na spotkania  konsultacyj-

no-profilaktyczne  pt. ”Otoczmy 
troską przyszłe matki”. Szkolenie 
skierowane jest do kobiet, któ-
re są w ciąży lub planują urodzić 
dziecko w niedalekiej przyszłości. 

Spotkania będą odbywać się 
w siedzibie fundacji w Barano-
wie, Osiedle Rubinowe, ul. Szma-
ragdowa 8, w godzinach od 18.00 
- 20.00. Zajęcia będą składać się 
z trzech dwugodzinnych bloków 
prowadzonych przez lekarzy kli-
nicznych  i położną środowiskową:

25.10.2011 – spotkanie z gine-
kologiem dr. Piotrem Nyczem,

3.11.2011 – spotkanie z położ-
ną,

9.11.2011 – spotkanie z neona-
tologiem.

Mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz wszystkich zain-
teresowanych prosimy o kontakt 
z zarządem fundacji: prezes Bar-
bara Nowak 693 893 490, wice-
prezes Violetta Ciesielska 502 
523 736. 

~Prezes Barbara Nowak 
Fundacja „Otoczmy Troską Życie” 

www. troska-zycie.pl

Plastyczne wariacje na temat

Podstawowej w Przeźmierowie. 
Swoje umiejętności rysunkowe 
zaprezentowało siedemdziesię-
cioro dzieci. Z dużym zaangażo-

I miejsce Ida Pozarzycka  
z Poznania

II miejsce Adam Disterheft  
z Przeźmierowa

III miejsce Wiktoria  
Bednarek z Dąbrowy

….z potrzeby serca…

….z potrzeby serca…

W oczekiwaniu  
na dziecko

waniem, wypiekami na twarzy 
przelewały na papier swoje wi-
zje. 

Troska o życie kojarzy się 
uczestnikom: z sercem, rodzi-
ną, dziećmi i ochroną przyrody. 
Wiele prac zostało wykonanych 
z dużą dokładnością i ogromnym 
wkładem pracy. Nagrodziliśmy 
3 prace: pierwsze miejsce zaję-
ła Ida Pozarzycka z Poznania, 
drugie miejsce Adam Disterheft 
z Przeźmierowa, a trzecie Wikto-
ria Bednarek z Dąbrowy. 

~Prezes Barbara Nowak 
Fundacja „Otoczmy Troską Życie”

Na Warcie w Tucholi wędkarze z tarnowskiego koła PWZ roze-
grali zawody o tytuł Spinningowego Mistrza Koła na 2011 rok. 
Oto wyniki (nazwiska zwycięzców wraz z liczbą uzyskanych 

punktów):

Klasyfikacja indywidualna - seniorzy
1. Perz Dariusz, 1.720  
2. Domin Sławomir, 1.635 
3. Just Sebastian, 1.295 
Ryby do wagi zgłosiło 21 wędkarzy na 35 startujących.

Klasyfikacja indywidualna - juniorzy
1. Braniewicz Dawid, 355 
2. Braniewicz Patryk, 205 
3. Kasprzak Łukasz, 65 
Startowało 3 juniorów – wszyscy złowili ryby.

Klasyfikacja Grand Prix - po 6 zawodach seniorzy
1.  Fechner Marcin, 134 
2.  Goroński Wojciech, 132
3.  Sikorski Rafał, 116 
4. Gąsiorek Piotr, 113
5. Rusinek Mirosław, 106 

Klasyfikacja Grand Prix po 6 zawodach – juniorzy
 1. Braniewicz Patryk, 127 
 2. Braniewicz Dawid, 99
 3. Kasprzak Łukasz, 93
 4. Surma Bartosz, 67
 5. Sajnaj Łukasz, 21 

Wkrótce zostanie opublikowana pełna lista klasyfikacji Grand Prix 
koła za 2011 rok.

Pierwszych 25 zawodników rozegra zawody 16 października, po któ-
rych zostanie ustalona ostateczna klasyfikacja. ~ARz

Wiadomości Wędkarskie

Niedługo ostateczna klasyfkacja 
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 stowarzyszenia

W sobotę 24 września 
w Kórniku odby-
ła się niezwykła uro-

czystość. Już od wczesnego ran-
ka na dziedzińcu gromadzili się 
członkowie bractw z całej Polski. 
W asyście 44 sztandarów, w zam-
kowych komnatach, pod czujnym 
okiem Białej Damy, podpisano 
Jubileuszowy Akt Reaktywacji 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich. W wypełnionej ko-
legiacie, podczas dziękczynnej 
koncelebrowanej mszy świętej, 
wspominano tych, którzy w roku 
1991 doprowadzili do reaktywacji 
Zjednoczenia KBS RP, w tym nie-
żyjącego pierszego prezesa brata 
Jakubiaka.

Paradny i niecodzienny prze-
marsz na strzelnicę obserwowało 
i oklaskiwało wielu mieszkańców 
tego wielkopolskiego miastecz-
ka. A było na co popatrzeć... Kra-

XX-lecie Zjednoczenia z Białą Damą w tle...

kowscy bracia w tradycyjnych 
kontuszach, reprezentanci po-
morskiego Tczewa, Torunia, ślą-
skiej Pszczyny i Bytomia i wielu, 
wielu innych. Wśród nich znaleźli 
się również członkowie naszego 
bractwa. Już na początku oficjal-

nej części uroczystości spotkała 
nas miła niespodzianka: prezes 
naszego bractwa Marian Leopold 
został odznaczony przez Mini-
stra Obrony Narodowej medalem 
„Za zasługi dla obronności kra-
ju”. Ale to nie był koniec naszych 
dokonań. Najważniejszą tego 
dnia nagrodę: Tarczę Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej zdobył 
w znakomitym stylu brat Przemy-
sław Pomian, a Waldemar Macie-
jewski zajął III miejsce w strzela-
niu do kura.

Nic więc dziwnego, że dopi-
sywały nam znakomite humory. 
Późne popołudnie  upłynęło na 
rozmowach z przyjacielską bracią 
z całej Polski, a wieczór na trady-
cyjnym raucie.  Nie zabrakło we-
sołych przyśpiewek i zabawy, bo 
przecież „znana jest kondycyja 
nasza do tańca i do pałasza”   

~W.M.

Koty, jak wiadomo, chodzą swoimi drogami, 
jednak zawsze trzymają się domu i potrafią 
punktualnie, nawet co do godziny, przyjść na 

swoje mleko.
Lubią przebywać na dworze, są odporne na złą po-

godę, znoszą zimno.
Chcąc polepszyć warunki przebywania dzienne-

go mojego kota, który zdecydowanie woli zostawać 
w ciągu dnia w ogrodzie, zbudowałam dla niego 
budkę.

O tym, jak ma wyglądać domek dla kota dowie-
działam się z internetu. Znalazłam relację dziew-
czyny, warszawianki, która segmentowo zbudowała 
ze styropianu pomieszczenia dla kotów na osiedlu, 
gdzie zamieszkuje i dokarmia je.

Wykonałam według jej zaleceń budkę dla kota, 
z grubego styropianu – łatwe łączenie na długie 
gwoździe wzmocnione klejem. Budka skonstru-
owana dla kota (na zdjęciu) stanowi sześcian o rów-
nym boku 50 cm z otworem wejściowym na 15 cm 
w kwadrat, wyciętym na wysokości głowy zwierza-
ka. Środek wyłożyłam materiałem, może to być np. 
torba ekologiczna, którą łatwo wyjąć i wytrzepać 
z piasku. Trzeba też zasłonić wejście skrawkiem ma-
teriału, by nie padało i nie nawiewało do wewnątrz. 

Budka taka jest wygodna, ciepła, chroni przed 
deszczem – funkcjonuje w moim ogrodzie drugi rok. 

Kot jest przywiązany i lubi swo-
je mieszkanie, wyczekuje przed 
swoim domem. Kiedy wyjeż-
dżam zostawiam w środku suchą 
karmę dla kota, który jest zawsze 
samodzielny i w każdej sytuacji 
poradzi sobie.

Opisując budkę dla kota chcia-
łabym zwrócić uwagę na bezdom-

Budka dla kota ność kotów, które coraz częściej 
rozmnażają się w naturze i przy-
chodzą do ludzi, tak naprawdę nie 
wiadomo skąd.

Szczególnie teraz, jesienią, 
przed nadejściem zimy będą wy-
praszały o schronienie. Wiedzą, 
że bez pokarmu i otoczenia czło-
wieka zginą z zimna.

Czasami widuje się zabiedzo-
nego kota, nie reaguje już na lu-
dzi, ucieka – był już z pewnością 
niejednokrotnie przegoniony, aż 
w końcu stanie się dziki. Widok 
opuszczonych, wycieńczonych 
zwierząt, wałęsających się przy 
osiedlach ludzi jest przerażający – 
jesteśmy odpowiedzialni za zwie-
rzęta udomowione przez nas.

Kot zawsze był związany z do-
mostwem człowieka, jest bardzo 
miłym zwierzęciem i rozumnym. 
Odrzucając koty zrywamy więzi 
istniejące od wieków. Kot zawsze 
był przy gospodarstwie człowie-
ka i dostawał miseczkę mleka. Nie 
wyobrażam sobie, by koty miały 
przestać przychodzić do ludzi, zaj-
mować swoje pozycje na płotach. 
Przecież siadają tak od wieków.

~Grażyna Ławniczak     
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 biblioteka

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

We wrześniu odbyła się 
w Poznaniu II ogólno-
polska konferencja po-

święcona architekturze bibliotek 
zatytułowana „Biblioteki XXI 
wieku, nowoczesna architektu-
ra, funkcjonalne wyposażenie, 
pomysłowe aranżacje”. Konfe-
rencja połączona była z otwar-
ciem nowego budynku Biblioteki 
Politechniki Poznańskiej. 

Biblioteki unowocześniają się 
niezmiennie od lat, wykorzystu-
ją nowe technologie i cyfrowe 
nośniki informacyjne. Nadszedł 
czas na zmiany w aspekcie archi-
tektonicznym, jaki i nowoczesnej 
aranżacji wnętrz. Biblioteki cały 
czas poszerzają swoją działal-
ność, a więc zmienia się ich funk-
cja w rozwoju społecznym, co 
powoduje wyznaczanie nowych 
standardów budownictwa biblio-
tecznego. Na świecie nowoczesne 
i przestrzenne budynki bibliotek 
nikogo nie dziwią. Chodzi prze-
cież o jeden cel – aby stały się one 
bardziej atrakcyjne, wielofunk-
cyjne, o wyższym standardzie 
i służyły danej społeczności. Bi-

bliotekarze, architekci, akademi-
cy i projektanci rozmawiali więc 
w Poznaniu o zmieniających się 
wszystkich rodzajach bibliotek, 
tak publicznych jak i uczelnia-
nych i pedagogicznych.

Na konferencji zaprezento-
wano przykłady nowoczesnych 
i ładnych aranżacji, pełne inno-
wacyjnych pomysłów. Najwięcej 
nowych, ciekawych, nowocze-
snych bibliotek powstało w po-
łudniowej, zachodniej i północ-
nej Polsce. Wprowadzanie takich 
projektów w życie, to spełnianie 
wymogów jakie XXI wiek stawia 
dzisiaj wszystkim placówkom, 
a Biblioteki odgrywają dużą rolę 

Na ogólnopol-
skiej konferencji 
w Poznaniu 
(wrzesień 2011).

w podnoszeniu poziomu wykształ-
cenia danych społeczności, rozbu-
dzaniu i kształtowaniu zaintereso-
wań kulturalnych i naukowych. 

 W 2010 roku Biblioteka 
w Tarnowie Podgórnym za swój 
projekt aranżacji Filii w Barano-
wie otrzymała nagrodę specjalną 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego i Stowarzyszenia 
Architektów Polskich.

W uzasadnieniu przyznanej 
nam nagrody napisano: „za dba-
łość o detale, za przyjazną aran-
żację, za przemyślane wykorzy-
stanie walorów miejsca, którym 
dysponuje biblioteka”.

AKTUALNOŚCI BIBLIO-
TEKI - tradycyjnie duży wybór 
NOWOŚCI dla wszystkich za-
interesowanych we wszystkich 
naszych placówkach. Do dyspo-
zycji czytelników ponad 63 tys.
książek o różnej tematyce. Wię-
cej informacji o książkach i spo-
tkaniach na naszej stronie www.
bibliotekatp.pl i www.poziom-
-wyzej.pl. Zapraszam również do 
naszych Filii w Baranowie, Luso-
wie i Przeźmierowie.  ~ I.B.

Świadczenia medyczne, leki, 
nazwy przychodni lekarzy 
rodzinnych – to wszystko 

można już sprawdzić nie wycho-
dząc z domu. Wojewódzki Od-
dział NFZ uruchomił Zdrowot-
ny Informator Pacjenta – system, 
który umożliwia wszystkim ubez-
pieczonym w NFZ sprawdzenie 
on-line z jakich usług medycz-
nych pacjent korzystał, jakie wy-
kupił leki oraz u kogo składał de-
klaracje POZ. 

Chcąc ułatwić mieszkańcom 
przejście procedury rejestracyjnej 
proponujemy następujące rozwią-
zanie: Na portalu www.poziom-
-wyzej.pl w zakładce Zdrowie lub 
w formie papierowej w Biurze 
Obsługi Mieszkańca w Urzędzie 

Internetowy dostęp do historii i kosztów leczenia

Zdrowotny Informator Pacjenta - skorzystaj!
Gminy dostępny jest wzór wnio-
sku. Należy go wypełnić i zło-
żyć do 30 listopada w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „wniosek 
NFZ” w Biurze Obsługi Miesz-
kańca lub sołtysom. 

Wszystkie wnioski dostarczymy 
do NFZ. Każdemu zostanie przy-
znany indywidualny login i hasło, 
które – również jako zabezpieczo-
na przesyłka – wrócą do Urzę-
du Gminy i będą do odebrania w 
Biurze Obsługi Mieszkańca. Od 
tego momentu można korzystać 
z systemu z dowolnego kompute-
ra,  w dowolnym czasie, bez żad-
nych ograniczeń. Procedurę re-
jestracji można również przejść 
samodzielnie korzystając ze strony:  
www.nfz-poznan.pl/zip.

Jak zapewnia Narodowy Fun-
dusz Zdrowia Zdrowotny Infor-
mator Pacjenta z jednej strony 
stanowi cenne źródło informacji 
o historii leczenia ubezpieczone-
go, gdy może mieć ona znaczenie 
przy decyzjach dotyczących dal-
szej  terapii, z drugiej – to  sposób 
na uszczelnienie systemu opieki 
zdrowotnej. Jeżeli na własnym 
koncie pacjent zauważy jakieś 
nieprawidłowości – może zwrócić 
się o ich wyjaśnienie do Działu 
Skarg i Wniosków NFZ. Pośred-
nictwo Gminy w procesie reje-
stracji to jeden z efektów rozmów 
prowadzonych podczas otwartej 
debaty o stanie zdrowia.

~ARz 
(na podstawie info z WOW NFZ)
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 informacje

Zarząd Towarzystwa Pamię-
ci Generała Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego i Dyrektor 

Muzeum serdecznie dziękują za 
wpłacenie pieniędzy z tytułu 1 % 
deklaracji podatkowej PIT w 2010 
roku na działalność Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich im. Ge-
nerała Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie. Przepraszamy, 
że nie możemy Państwu podzię-
kować indywidualnie, ale zgodnie 
z ustawą sejmową wpłaty te są ob-
jęte tajemnicą skarbową. 

Co roku urzędy skarbowe 
przelewają pieniądze w sierp-
niu i wrześniu na konto banko-
we Towarzystwa. Dopiero po tym 
terminie wpłaty z 2011 roku bę-
dziemy mogli przeznaczyć na do-
skonalenie działalności Muzeum. 

W związku z tym informujemy, 
że za wpłaty za 2010 rok wykorzy-
staliśmy w następujący sposób:

•  na zewnętrznej ścianie zamon-
towaliśmy wypukłorzeźbę, po-
święconą sokolstwu za udział 
w zwycięskim Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919,

•  w ciągu 2010 roku zdobyli-
śmy 610 obiektów muzeal-
nych, które zostały opraco-
wane i skatalogowane,

•  przy świerku katyńskim 
umieściliśmy ofiarowaną ta-
blicę pamiątkową, poświęco-
ną 70. rocznicy mordu katyń-
skiego porucznik pilot Janiny 
Lewandowskiej, córki Do-
wbora,

•  zorganizowaliśmy sesje po-
pularno-naukowe na temat 
mordu katyńskiego, bitwy 
warszawskiej 1920 i udzia-
łu marynarzy w Powstaniu 
Wielkopolskim,

•  założyliśmy nagłośnienie 
i Internet,

•  dokupiliśmy potrzebne me-
ble muzealne.

Nasze muzeum co roku odwie-
dza ponad 2.500 osób, głównie 
młodzież szkolna, a także wy-
cieczki zagraniczne.

Do końca marca każdego roku 
Towarzystwo składa sprawozdanie 
z wydanych środków otrzymanych 
w ramach 1 % do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społeczne, Urzę-
du Skarbowego i sądu (wszystkie 
są przyjęte bez zastrzeżeń).  

Poprzez działalność muzealną, 
wspólnie z Państwem, ocalimy od 
zapomnienia to, co Polskę stanowi. 

Pozostajemy z wyrazami głębo-
kiej wdzięczności i prosimy o dal-
sze wpłaty 1 % w 2012 roku. 

~Anna Grajek, dyrektor Muzeum
Józef Grajek, prezes Towarzystwa

Podziękowanie

W dniach 22-25.09.2011 r. grupa mieszkań-
ców Tarnowa Podgórnego przebywała na 
zorganizowanej przez Sołtysa i Radę So-

łecką wycieczce turystycznej po Ziemi Kłodzkiej. 
Miejscem docelowym były Duszniki Zdrój – uzdro-

wisko z parkiem zdrojowym, pijalnią wód mineral-
nych i Dworkiem Chopina. Wieczorami w parku zdro-
jowym podziwialiśmy pokazy kolorowej fontanny. 
W czasie pobytu poznawaliśmy piękno Ziemi Kłodz-
kiej i Gór Stołowych. Zwiedzanie zaczęliśmy od Wam-
bierzyc, zwanych Dolnośląską Jerozolimą: byliśmy 
w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 
Górze Kalwarii z wieloma kapliczkami, obejrzeliśmy 
ruchomą szopkę z tysiącami misternie wykonanych 
i poruszających się figurek. Podziwiając pasmo Gór 
Stołowych, które oświetlone było przez piękne jesien-
ne słońce, dojechaliśmy do Błędnych Skał. 

Pokonanie niektórych odcinków skalnego labiryn-
tu wymagało sporo gimnastyki, wysiłku i było nie 
lada wyczynem dla niektórych uczestników wyciecz-
ki. Następnie przejechaliśmy drogą stu zakrętów do 
Czermnej. Zwiedzaliśmy tam Kaplicę Czaszek i spa-
cerkiem przeszliśmy do Parku Zdrojowego i Pijalni 
Wód Mineralnych w Kudowie Zdrój. Po zwiedzaniu, 
krótkim odpoczynku i orzeźwieniu się wodą zdro-
jową pojechaliśmy do Jarkowa obejrzeć Ogród Ja-
poński, gdzie chodziliśmy krętymi ścieżkami. Moż-
na tam podziwiać wiele gatunków drzew i krzewów. 
Ogród jest pasją jego właściciela, który sam go pro-
jektuje i pielęgnuje. Pojechaliśmy też do Czech, 

Wycieczka po Ziemi Kłodzkiej

a tam w miejscowości Dwór Kar-
love zwiedzaliśmy ZOO safari. 
Jeżdżąc piętrowym Safari-busem 
oglądaliśmy żyjące na wolności 
afrykańskie zwierzęta. 

Następnie udaliśmy się do Skal-
nego Miasta, gdzie podziwialiśmy 
różnego rodzaju i kształtu olbrzy-
mie bloki skalne i płynęliśmy ło-
dzią po jeziorku wokół skał. Wido-
ki były niezapomniane. Ostatnim 
punktem wycieczki była Polani-
ca Zdrój, gdzie w słońcu spacero-
waliśmy po pięknym Parku Zdro-

jowym i podziwialiśmy  drzewa 
i krzewy w jesiennych barwach. 
Odwiedziliśmy też Pijalnię Wód 
Mineralnych, gdzie popijaliśmy 
wody zdrojowe i zbieraliśmy siły 
na drogę powrotną. Podczas całej 
wycieczki dopisywała piękna sło-
neczna pogoda i doskonałe piękne 
humory. Wróciliśmy pełni wrażeń.

~Uczestnicy wycieczki

Podziękowania dla organizatorów 
i kierowcy p. Marka za spokojną 

i bezpieczną podróż.
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„Kiedy zaczął pan ma-
lować?”, „Jaki jest 
pana ulubiony te-

mat?”, „Czy namalował pan au-
toportret” i... „Jak mają na imię 
pana koty?” – to tylko niektóre 
pytania, jakie młodzież zadała Je-
rzemu Omelczukowi. Pierwszy 
w Polsce artysta malujący ustami 
wraz z żoną Bogusławą gościli w 
Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym.

Twórca ponad 2500 obra-
zów chętnie opowiadał nie tyl-
ko o swojej historii, lecz przede 
wszystkim o malarstwie jako spo-
sobie na życie. Wspominał o Ar-
nulfie Ericku Stegmannie, mala-
rzu, który jako pierwszy zaczął 
sprzedawać kartki ze swoimi ob-
razami oraz o światowym i pol-
skim stowarzyszeniu artystów 
malujących ustami i nogami. Pań-
stwo Omelczuk mówili także o 
międzynarodowych sukcesach 
osób, którym pomogli namawia-
jąc do malarstwa. A także – co 
oczywiste – o obrazach samego 
gościa. Wszystko w szalenie sym-
patycznej atmosferze.

Spotkanie nie było jednak wy-
łącznie ciepłą pogawędką. Arty-
sta zademonstrował zebranym 
sposób, w jaki pracuje. I był to 
chyba kulminacyjny punkt spo-
tkania: na naszych oczach, w cią-
gu zaledwie kilkunastu minut po-

wstał piękny pejzaż, podarowany 
później jednej ze szkół. Wprawa 
i wyczucie pędzla naprawdę god-
na pozazdroszczenia. Kolejną 
niespodzianką spotkania było od-
słonięcie obrazu przedstawiające-
go… zabytkowy kościół w Tar-
nowie Podgórnym. Obraz został 
podarowany Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury „SEZAM”.

Spotkania takie jak to udowad-
niają, że malowanie ustami  służy 
nie tylko niepełnosprawnym ar-
tystom. Nie różni się od klasycz-
nego malarstwa. Również potrafi 
wzbudzić zachwyt i skłonić do re-
fleksji. I również potrafi osobom 
podziwiającym obrazy sprawić 
wiele radości.

~Jarek Krawczyk

Nie tylko o malarstwie

Zaczęli wspólne śpiewanie 
tuż po zakończeniu I woj-
ny światowej. Piękną trady-

cję kultywują do dziś. Koło Śpie-
wu im. Feliksa Nowowiejskiego 
obchodzi jubileusz 90 – lecia ist-
nienia. Z tej okazji odbędzie się  
w tarnowskim Domu Kultury uro-
czysty koncert. Wcześniej człon-
kowie Koła Śpiewu odwiedzą 
groby zasłużonych zmarłych oraz 
wezmą udział w Mszy Świętej.

Nie ma w naszej Gminie dru-
giego zespołu artystycznego o tak 
bogatej tradycji. Jedyne przerwy 

Uroczysty koncert, wielki jubileusz
w jego działalności przypadają 
na okres II wojny światowej oraz 
stanu wojennego. Przez pozosta-
łe lata chór towarzyszył ważniej-
szym świętom i imprezom na te-
renie Gminy, reprezentował ją też 
poza jej granicami. W ciągu dłu-
giej historii chór zdobył niezli-
czoną liczbę nagród, brał udział 
także w programach radiowych 
i telewizyjnych. Z pełna historią 
chóru można zapoznać się na jego 
stronie internetowej (kolospiewu.
goksezam.pl) oraz w najnowszym 
numerze TarNowej Kultury”.

Dziś Koło Śpiewu im. Feliksa 
Nowowiejskiego spotyka się dwa 
razy w tygodniu na próbach. Or-
ganizuje coroczne Jesienne Świę-
to Pieśni, a zimą daje koncerty ko-
lędowe. Co roku wyjeżdża także 
na warsztaty artystyczne. Każdy, 
kto nie miał jeszcze okazji posłu-
chać efektów pracy chóru – może 
się wybrać na jubileuszowy kon-
cert – 22 października o godz. 
16.30. Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk
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KULTURALNY PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2011
14.10 godz. 18  DK Tarnowo Podgórne

Koncert zespołu „Shalom” na zakończenie VIII Dni Kultury Żydowskiej 
i Izraelskiej w Wielkopolsce połączony z wystawą fotografii  WSTĘP WOLNY

14.10 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Melancholia” (reż. Lars von Trier)

18, 19, 20, 21.10  SP Przeźmierowo,Gimnazjum Tarnowo 
Podgórne, SP Ceradz Kościelny, DK Tarnowo Podgórne, 
Gimnazjum Baranowo, SP Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Flamenco – słońce Andaluzji”

21.10 godz. 19
DK Przeźmierowo

Muzyczna inauguracja – zespół „Swingulance” z udziałem chóru Ama La Musica ze Środy 
Wielkopolskiej w koncercie pt: „Polskie seriale i nie tylko…”

22.10 godz. 16.30
DK Tarnowo Podgórne

Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 90 – lecia 
Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego

24.10  Przedszkole Baranowo, Dom Kultury 
Przeźmierowo, Przeźmierowo
26.10  Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo 
Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Władcy krainy muzyki. Sylwetki kompozytora i dyrygnta”

28.10 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „O północy w Paryżu” (reż. Woody Allen)

28.10 godz. 19  Poznań Wyjazd Koła Seniorów z Przeźmierowa do Teatru Muzycznego

2.11 godz. 19
DK Przeźmierowo

Otwarcie wystawy prac powarsztatowych oraz prac z cyklu 
„Wielcy mistrzowie – inspiracje” autorstwa koła plastycznego dorosłych

4.11 godz. 17 Lusówko
5.11 godz. 15 Sierosław

Zaduszki teatralne grup z projektu „Teatr w Każdej Wiosce”

6.11 godz. 17  DK Tarnowo Podgórne
„RONDO” – spektakl teatralny z udziałem gwiazd (Barbara Wrzesińska, Maciej Damięcki) – 
impreza biletowana

8.11 godz. 8.15, 10  DK Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza: Szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl 

8.11  Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne Otwarcie wystawy fotografii Tomasza Jakubiaka

11.11  Tarnowo Podgórne Gminne obchody Święta Niepodległości

14.11 Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, 
Przeźmierowo
16.11  Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo 
Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Muzyka pana Chopina”

15, 16, 17, 18.11  SP Przeźmierowo,Gimnazjum Tarnowo 
Podgórne, SP Ceradz Kościelny, DK Tarnowo Podgórne,
Gimnazjum Baranowo, SP Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Klasyka dobrą rozrywką”

Dobra wiadomość dla miłośników teatru. 
„Rondo” - spektakl Błażeja Baraniaka w re-
żyserii Dariusza Taraszkiewicza zostanie 

wystawiony 6 listopada w Tarnowie Podgórnym. Na 
scenie zobaczymy znakomite kreacje znanych akto-
rów: Barbary Wrzesińskiej i Macieja Damięckiego.

„Rondo” to historia dwojga emerytowanych akto-
rów, którzy decydują się na wzięcie udziału w nieco-
dziennym eksperymencie: oto na deskach teatru zor-
ganizowany zostaje reality show. Na scenie zaczyna 
rozgrywać się sztuka, w której nie ma tekstu, prób, 
ani wskazówek reżysera. Ta tragikomedia, która zdo-
była już sporo pozytywnych recenzji, ma charakter 
widowiska multimedialnego.

Bilety na to wydarzenie w cenie 15 zł do nabycia 
w Domu Kultury w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13 
w godz. 9 - 18) i w siedzibie GOK „SEZAM” w Tar-
nowie Podgórnym (ul. Poznańska 96 w godz. 9 - 15).

~Jarek Krawczyk

„RONDO” 
w Tarnowie 
Podgórnym
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Wspomnienie o Zofii Tatarskiej
Zofia Tatarska urodziła się 1 IX 1927 r. w Sta-

ninie k. Łukowa, na pograniczu Lubelszczy-
zny, Mazowsza i Podlasia. Ojciec – Andrzej 

Konieczny, były wojskowy – pełnił funkcję leśnicze-
go, natomiast matka Jadwiga była nauczycielką. W 
domu nie brakowało książek, a także wymagających 
opieki zwierząt. Rodzice oraz realia życia niebogatej 
wioski wychowały Zofię Tatarską w przekonaniu, że 
ludzie powinni sobie nawzajem pomagać, a wiedza, 
którą się posiada i daje innym, jest ważną częścią tej 
pomocy. Wybuch II wojny światowej nie przerwał 
edukacji szkolnej, kontynuowanej w tajnym naucza-
niu. Wraz z rodzicami, bratem  Jerzym i ciocią Mar-
cjanną wstąpiła do Armii Krajowej i została łącznicz-
ką dowódcy oddziałów dywersyjnych AK na powiat 
łukowski kpt. Andrzeja Rejmaka – Ostoi. Zajmowała 
się przenoszeniem meldunków do oddziałów party-
zanckich, urządzaniem konspiracyjnych uroczysto-
ści patriotycznych dla partyzantów i mieszkańców 
Stanina. Brała udział w zorganizowaniu spotkania 
dowódców oddziałów partyzanckich AK, BCh i par-
tyzantki radzieckiej w listopadzie 1943 r. Wojna za-
brała jej ojca, aresztowanego przez Niemców i roz-
strzelanego prawdopodobnie na Zamku Lubelskim. 
Za działalność w AK otrzymała  Krzyż Armii Krajo-
wej – odznaczenie nadawane przez rząd emigracyj-
ny. Po zakończeniu wojny kontynuowała edukację w 
liceum w Łukowie, a w 1952 r. ukończyła filologię 
polską na Wydziale Humanistycznym Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego. W Lublinie poznała 
swojego późniejszego męża Edmunda Tatarskiego i 
po urodzeniu córki Anny przeniosła się z rodziną do 
Kłecka. Tam rozpoczęła pracę w szkole podstawo-
wej, prowadząc bibliotekę i ucząc języka polskiego. 
W 1963 r. rodzina Tatarskich przeniosła się do Tar-
nowa Podgórnego.  Zofia Tatarska została przyjęta 
do pracy w Szkole Podstawowej, która właśnie prze-
niosła się do nowo wybudowanego budynku przy 
ul. Szkolnej. Wchodząc w nowe środowisko, Zofia 
Tatarska potrafiła szybko zjednać sobie życzliwość 
i sympatię ludzi. W szkole zorganizowała pracę bi-
blioteki i podjęła wiele działań, by zachęcić uczniów 
do czytania książek. Za każdą ofiarowaną bibliote-
ce książkę uczniowie otrzymywali własnoręcznie 
wykonane przez nią podziękowanie. Organizowała 
liczne konkursy czytelnicze, wystawy książek i spo-
tkania z ich autorami. Niewielka biblioteka podczas 
przerw stawała się zatłoczonym miejscem. 

Zofia Tatarska uczyła języka polskiego przeważ-
nie w ostatnich klasach. Była nauczycielką wymaga-
jącą nie tylko wobec uczniów ale przede wszystkim 
wobec siebie. Przekazywała wiedzę i zamiłowanie 
do literatury. Udowodniła wielu uczniom, że czyta-
nie poezji może być przyjemnością (chyba, że trze-
ba nauczyć się na pamięć Inwokacji lub gry Woj-
skiego na rogu). Realizowała tę pasję przygotowując 

uczniów do konkursów recytator-
skich, co zaowocowało zajęciem 
przez jedną z uczennic I miejsca 
w Wojewódzkim Konkursie Re-
cytatorskim w 1968 roku. Innym, 
nowym jak na tamte czasy,  przed-
sięwzięciem było przygotowanie  
scenariuszy inscenizacji poetycko 
– muzycznych i realizowanie ich 
przy współpracy z prowadzącym 
szkolny chór nauczycielem muzy-
ki Franciszkiem Koszem. Ucznio-
wie występujący w inscenizacjach 
i przedstawieniach szkolnych 
mieli poczucie, że biorą udział w 
czymś ważnym i wartościowym. 
Za efekty swej pracy otrzymała 
Nagrodę Kuratora Oświaty.  Sta-
wiając uczniom wysokie wymaga-
nia, nie traciła z oczu tych, którzy 
potrzebowali większej uwagi, po-
mocy, zachęty. Uczniowie potrze-

bujący pomocy czy wsparcia przy-
chodzili po lekcjach do biblioteki 
na dodatkowe zajęcia. Natomiast 
uczniowie, którzy planowali kon-
tynuowanie nauki w liceum ogól-
nokształcącym, mogli liczyć na 
pomoc w przygotowaniu do egza-
minu do liceum. 

Biblioteka była miejscem, do 
którego oprócz uczniów, chętnie 
przychodzili nauczyciele. Przy-
chodzili z problemami zawodo-
wymi, życiowymi, mogąc liczyć 
na ciepłe i życzliwe przyjęcie, do-
brą radę. Pani Zosia opiekowała 
się młodymi nauczycielami dzie-
ląc się swoją  wiedzą i doświad-
czeniem zawodowym. Wzbudza-
ła zaufanie, którego nie zawiodła, 
starając się dotrzymać wysokich 
standardów zawodowych i etycz-
nych związanych z zawodem na-
uczyciela. 

Zofia Tatarska zmarła po krót-
kiej chorobie 17 VII 1972 roku. 
Miała 45 lat, z których ostatnie 
dziesięć spędziła w Tarnowie Pod-
górnym. Pozostawiła po sobie śla-
dy, które  jeszcze się nie zatarły.                                                                     

~Anna Morzy
Pragnę serdecznie podzięko-

wać p. Alinie Czajce, p. Bogumile 
Perz, p. Stanisławowi Walterowi, 
p. Wojciechowi Jaskowskiemu 
oraz p. Marii Piechocie za podzie-
lenie się swoimi wspomnieniami.

Sylwester Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym- 
pokój nauczycielskim 1965/1966 Siedzą od lewej:  p. Łamek, p. Jerzy 
Perz, p. Czesław Wiśniewski, p. Bogumiła Perz, p. Zofia Tatarska, p. 
Stanisław Jóźwiak, p. Edmund Tatarski
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Dbamy o środowisko, w którym żyjemy od najmłodszych lat

Pod takim hasłem ucznio-
wie z klas młodszych (I-
-III) Szkoły Podstawowej 

w Tarnowie Podgórnym rozpo-
częli „Akcję sprzątania świata”. 
22 września wraz z wychowaw-
cami wyruszyli do parku, zaopa-
trzeni w worki i gumowe rękawi-
ce. Przed przybyciem na miejsce 
wychowawcy w klasach przepro-
wadzili pogadanki na temat celo-
wości takich działań. 

Nie trzeba było długo przeko-
nywać. Uczniowie sami z ocho-
tą zabrali się do sprzątania. Po-
dzielono teren całego parku na 
sektory – za każdy odpowie-
dzialna była inna klasa. Dzieci 
zebrały pokaźną ilość nieczy-
stości, które zaraz segregowano 
do odpowiednio opisanych wor-
ków – zostały one zabrane przez 
pracowników TP-KOM. Nasi 
uczniowie udowodnili swoim 
działaniem, że mimo młodego 
wieku można dbać o najbliż-
sze środowisko na miarę swoich 
możliwości.

W ramach tej akcji opiekunowie 
koła przyrodniczego działającego 
w klasach I-III, zaprosili na swoje 
zajęcia Marka Ratajczaka, przed-
stawiciela Wydziału Infrastruktu-
ry Kubaturowej i Ochrony Śro-
dowiska w Tarnowie Podgórnym. 
Pan Marek opowiadał z pasją na 
czym polega jego praca. Dzieci 
wiele dowiedziały się o tym, ja-
kie zagrożenia ekologiczne nie-
sie postępujący rozwój techniki 

i technologii oraz dlaczego nale-
ży segregować odpady. Wszyscy 
usłyszeli o tym, że na terenie na-
szej Gminy w Rumianku działa 
kompostownia, do której przywo-
żone są odpady organiczne. Jest 
to przedsięwzięcie nowatorskie 
w skali kraju. Jego pomysłodaw-
cą był właśnie nasz gość, który 
zapraszał dzieci do odwiedzenia 
również oczyszczalni ścieków.

~na

Czas wakacji dobiegł końca, gdy pierwszego 
września usłyszeliśmy pierwszy w nowym 
roku szkolnym dzwonek. Odświętnie ubra-

ni i wypoczęci przekroczyliśmy próg naszej szko-
ły – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tar-
nowie Podgórnym, by wziąć udział w inauguracji 
roku szkolnego 2011/2012. Podczas uroczystego ape-
lu Dyrektor Maria Stachowiak powitała wszystkich 
zgromadzonych – uczniów i ich rodziców oraz na-
uczycieli i pracowników szkoły, a także przedstawi-
ła wychowawców klas i nowych, rozpoczynających 
pracę nauczycieli. Dowiedzieliśmy się, że w naszej 
szkole dużo się zmieniło. Uczniowie klas młodszych 
(0-III) będą mogli korzystać ze specjalnie przygoto-
wanych dla nich szatni. A biblioteka szkolna zosta-
ła przeniesiona do nowego skrzydła szkoły. Podczas 
kolejnych miesięcy będziemy realizować następujące 
projekty: As matematyczny, Gminny konkurs języka 
angielskiego, Pij mleko, Warzywa i owoce. Po zaję-
ciach lekcyjnych czeka na nas bogata oferta kół za-
interesowań, m.in. nauka pływania dla klas III, koło 

szachowe, koło „Rękodzieło”, koło plastyczne „Mały artysta” oraz koła 
muzyczne, przyrodnicze, językowe i sportowe. Czas do szkoły, bo tu tyle 
będzie się działo!  ~na

SP Tarnowo Podgórne

Pierwszy dzwonek…- czas do szkoły!
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W ostatni poniedziałek września uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym przeżyli wyjątkowe 
chwile. W obecności rodziców, Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego zostali pasowani na uczniów. Zanim to 
jednak nastąpiło przekonywali zgromadzonych, że są gotowi do nauki i zabawy. Doskonale wiedzieli, że choć świat 

stoi przed nimi otworem, muszą zachować czujność i wystrzegać się rozmaitych zagrożeń. Wszystko to po to, aby być bezpiecz-
nym w klasie, w szkole i poza nią. Wielu rodziców przyglądając się swoim dzieciom czuło z pewnością wzruszenie i dumę. Na-
sze pierwszaki również tego dnia wydawały się nieco starsze i dojrzalsze. Może sprawił to ich odświętny strój lub zapał z jakim 
występowały. A może ołówek położony przez Dyrektora na ramieniu każdego dziecka i słowa ślubowania uczyniły z nich praw-
dziwych uczniów. Bez względu na to jakie były przyczyny, cieszyli się wszyscy na wiadomość, że społeczność szkolna z Cera-
dza Kościelnego w dniu 26 września 2011 r. przyjęła do swojego grona 17 uczniów z klasy I. 

Rodzice, nauczyciele i starsi koledzy życzą Wam, Drogie Pierwszaki, radosnego oraz pełnego przygód poznawania i odkrywa-
nia wiedzy. ~Alicja Winiarska

SP  Ceradz Kościelny

Jeszcze wczoraj przedszkolaki, a od dziś już pierwszaki

Na taką propozycję pierwszej pracy mogą li-
czyć niektórzy absolwenci kierunków Poli-
techniki Poznańskiej. Dla innych ważniejsza 

niż pieniądze jest satysfakcja z wykonywanej pracy. 
Jeszcze inni na ostatnim roku studiów z przeraże-
niem zastanawiają się: co dalej?

Umiejętny wybór
Zastanawiają się też „co dalej?” nasi maturzyści. 

Co roku, do końca września, muszą zadeklarować 
przedmioty, które będą zdawać na maturze. Przed-
mioty te decydują o przyjęciu na studia. Od czasów 
nowej matury uczelnie nie przeprowadzają egzami-
nów dla kandydatów, sporadycznie tylko dodatko-
we testy np. z rysunku, czy ze słuchu na kierunki 
artystyczne. Przedmioty zdawane na maturze naj-
częściej determinuje profil, choć nie zawsze tak się 
dzieje. Zdarzają się przypadki „nawróceń” - niektó-
rzy uczniowie zamiast pozostawać przy swoich de-
cyzjach z czasów gimnazjum dokonują zmiany o 180 
stopni: np. uczeń z profilu humanistycznego studiu-
jący obecnie ekonomię. To właśnie umiejętny wy-
bór łączy predyspozycje osobowościowe, zainte-
resowania, kompetencje uniwersalne, wymagania 
rynku pracy, pozwalając określić profil kariery za-
wodowej. Im wcześniejszy tym lepszy.

 Żeby dobrze wybrać trzeba mieć dobre źródła 
informacji. Uczniowie na specjalnych zajęciach do-
wiadują się o uczelniach, rodzajach studiów, rynku 
pracy, ale też zdobywają wiedzę na swój temat. Po-
magają też specjaliści z Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej. Na bieżąco nasi ma-
turzyści są informowani o targach edukacyjnych, 
drzwiach otwartych czy innych aktualnościach, mają 
dostęp do informatorów i innych baz danych.

 Specyfiką pracy w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym jest taka ilość maturzystów, 
że każdy z nich może skorzystać z kilkukrotnej po-
rady indywidualnej. Nie w każdej szkole z usług 
doradcy zawodowego korzysta blisko 90 % uczniów. 
To sprawia, że porady te są bardzo precyzyjne. Kon-

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Oferta pracy za 4000 zł na miesiąc
takt z psychologiem-doradcą to 
nie tylko testy, przeglądanie ofert 
uczelni, to przede wszystkim roz-
mowa. Często (np. przy pytaniu 
o tryb studiów) rozmowa ze szko-
ły przenosi się do domu, a do po-
rady dołącza rodzic.

Na co idziesz?
Porada ma na celu wybranie 

trzech kierunków. Pierwszy 
z nich – perspektywiczny – to 
kierunek spełniający oczekiwania 
danej osoby, lecz często bardzo 
oblegany. Jednak przy dobrych 
wynikach matury i mniejszej 
liczbie kandydatów możliwy do 
osiągnięcia. Dopasowany to kie-
runek spełniający wszystkie wy-
magania, od osobowościowych 
po szanse przyjęcia. Rezerwo-
wy to kierunek mniej oblegany, 
możliwie dopasowany do zainte-
resowań danej osoby, jednak czę-
sto mniej atrakcyjny (warto pod-
kreślić, że kierunek rezerwowy 
jest niezwykle istotny choćby ze 
względu na uzyskanie gorszych 
wyników matury np. z powodu 
choroby).

Niebezpieczne punkty
O przyjęciu na studia decydu-

ją uzyskane punkty. Punkty biorą 
się z przeliczeń wyników procen-
towych egzaminów maturalnych 
zgodnie z wytycznymi danej 
uczelni. Szkoły wyższe stronią 
od informacji nt. progów punk-
towych, gdyż mogą to być infor-
macje mylące dla kandydatów. 
W czasie rekrutacji kandydat na 

studia może składać dokumenty 
na kilka kierunków, przez to wie-
le kierunków wydaje się być bar-
dziej obleganych niż to jest w rze-
czywistości; często dodatkowy 
nabór decyduje o przyjęciu  Po-
nadto w żaden sposób nie można 
zapewnić, że dane progi punktowe 
powtórzą się przy kolejnej rekru-
tacji. Co roku inny trend powodu-
je, że nagle znacząco rośnie za-
interesowanie danym kierunkiem 
(np. w tym roku wzrosła ilość 
osób zainteresowanych zootech-
niką, za sprawą nowego kierunku 
- weterynarii, na tym samym wy-
dziale Uniwersytetu Przyrodni-
czego). Na to nakłada się jeszcze 
niż demograficzny i szereg innych 
czynników. Wiele osób może in-
formacją o progach punktowych 
bardziej sobie zaszkodzić niż po-
móc, ale ostrożna analiza z dorad-
cą może prowadzić do ważnych 
wniosków: które przedmioty po-
winny być zdawane na poziomie 
rozszerzonym oraz jaki minimal-
ny wynik procentowy z danego 
przedmiotu należy uzyskać, aby 
dostać się na wymarzony kieru-
nek studiów.

Czy tytuł magistra się zużył?
„W Polsce prawie co drugi 

dwudziestokilkulatek jest studen-
tem szkoły wyższej. Dla porów-
nania: w lepiej rozwiniętej go-
spodarczo Irlandii - co czwarty, 
a w Wielkiej Brytanii - jedynie co 
piąty. - Szybkie i spektakularne 
kariery młodych po studiach z po-
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Dzięki monitoringowi zainstalowanemu 
w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera 
w Przeźmierowie wandal, który 24 kwiet-

nia 2011  wybił szyby, został zatrzymany.

czątków przemian gospodarczych stworzyły trwałe 
przekonanie, że wykształcenie wyższe gwarantuje 
dobrą posadę i wysokie wynagrodzenie. Etos tytułu 
magistra trwa do dziś, co skrupulatnie wykorzystu-
ją szkoły wyższe.”1 Dlatego od samych początków 
naszego szkolnego systemu doradztwa zawodowego 
polecaliśmy trochę zapomniane szkoły policealne. 
Niedoszli studenci pedagogiki, czy archeologii dzię-
ki tej strategii zdobyli np. tytuł technika dentystycz-
nego i pracę zaraz po szkole.  Dlatego ważniejsza od 
samego tytułu magistra jest jakość wykształcenia, 
co potwierdziły ostatnie badania – wiele osób z wyż-
szym wykształceniem, nie mogąc znaleźć pracy, tra-
fiało do szkół policealnych, żeby zdobyć konkretny 
zawód poszukiwany na rynku.

Żeby zapobiec mniej trafnym wyborom współ-
pracujemy z najważniejszymi poznańskimi uczel-
niami. We wrześniu gościliśmy w naszym liceum 
przedstawicieli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 
a w październiku Akademii Wychowania Fizyczne-
go. W najbliższym czasie przyjadą przedstawiciele 
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicz-

1 Raport Sedlak&Sedlak, 2010 r.

nego. To pomaga zaoszczędzić 
uczniom czas na żmudne zbiera-
nia informacji, a także pozwala 
zachęcić do studiowania na naj-
bardziej perspektywicznych kie-
runkach.

Co z tego wynika
Blisko 70% naszych absolwen-

tów z 2011r. kształci się na uczel-
niach publicznych, niespełna 20 
% wybrało uczelnie prywatne, 
około 10 % uczy się w szkołach 
policealnych. Wśród uczelni pań-
stwowych najwięcej naszych ab-
solwentów studiuje na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza (35 %), 
dalej jest Uniwersytet Przyrodni-
czy (11%), Politechnika Poznań-
ska (8%), AWF (8%), Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu (5%) 
i Uniwersytet Medyczny (3%). 
Zdecydowana większość wybra-
ła studia stacjonarne (ok. 70 %), 

natomiast 25% uczy się zaocznie 
i w większości przypadków pra-
cuje. Spośród kierunków, które 
wybrali nasi absolwenci można 
wymienić: energetyka, mechani-
ka i budowa maszyn, ekonomia, 
matematyka, położnictwo, tech-
nologia żywności, zootechnika, 
turystyka i rekreacja, fizjoterapia, 
filologia polska, historia, bezpie-
czeństwo narodowe, biologia, 
ochrona środowiska.

Motto
„Nie przepracowałem ani jedne-

go dnia w swoim życiu. Wszystko 
co robiłem to była przyjemność” 
– tak o swojej pracy wypowiadał 
się Thomas Alva Edison.  Takiej 
pracy życzymy wszystkim.

~Bartosz Kaniewski
psycholog – doradca zawodowy 

Liceum Ogólnokształcące  
w Tarnowie Podgórnym

Mężczyzna, rzucając kamienia-
mi, uszkodził szyby. Niezawod-
ne okazały się kamery monitoru-
jące przeźmierowską placówkę 
i sprawne działania tarnowskiej  
Policji.  Udało się ustalić sprawcę 
zajścia. Mężczyzna został ukarany 
karą grzywny i zobowiązany do 
naprawienia szkody. 

W imieniu swoim i Grona Pe-
dagogicznego serdecznie dzię-
kuję policjantom z Komisariatu 
w Tarnowie Podgórnym za po-
moc w ujęciu sprawcy wyrządzo-
nej szkody.

~Renata Duszczyk  
- dyrektor szkoły

SP  Przeźmierowo

Nie zawiedli…

I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym

Sukces zawodników z Lusowa

Lubelska Hala „Globus” 
przez trzy dni  gościła naj-
młodszych zawodników 

karate tradycyjnego, którzy brali 
udział w I Pucharze Europy Dzie-
ci w Karate Tradycyjnym.  Orga-
nizatorem zawodów był Polski 
Związek Karate Tradycyjnego 
oraz Lubelski Związek Karate 
Tradycyjnego.

W zawodach wystartowało po-
nad 600 młodych zawodników 
z Polski, Armenii, Czech, Litwy, 
Słowenii, Rosji i Ukrainy. Wśród 
nich zawodnicy Klubu Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Poznań, 
którzy na co dzień trenują w Lu-
sowie. 

I miejsce i Puchar Euro-
py w konkurencji en-bu dziew-
czynka/chłopiec ur. 2002 

i młodsi zdobyli Kamila Kałucka oraz Jan Pisz-
czałka. W Konkurencji kata indywidualne  
ur. 2002 i młodsi w kategorii chłopców 6-4 kyu II 
miejsce zajął Jan Piszczałka. W tej samej konkuren-
cji w kategorii dziewcząt 6-4 kyu Kamila Kałucka 
i Maria Blandzi zajęły ex aequo III miejsce. W kon-
kurencji kata drużynowe ekipa z Poznania w składzie 
Jan Piszczałka, Kamila Kałucka oraz Maria Blandzi 
ukończyła rywalizację na IV miejscu wśród 14 dru-
żyn ze Starego Kontynentu.   

Był to pierwszy turniej tego typu organizowany 
dla dzieci. ~naMały medalista!
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Ruch jest biologiczną po-
trzebą organizmu ludz-
kiego. Udogodnienia cy-

wilizacyjne, środki komunikacji, 
Internet czy gry komputerowe 
zmniejszają do minimum aktyw-
ność fizyczną w życiu codzien-
nym ludzi. Brak ruchu powoduje, 
że człowiek zapada na wiele cho-
rób cywilizacyjnych (nadwaga,  
niedowaga, nadciśnienie tętnicze, 
deformacja kręgosłupa itp.)

Widzimy jak głęboka win-
na być reforma w sferze wiedzy, 
przekonań o korzyściach jakie 
daje zwiększona aktywność ru-
chowa. Każda zmiana na grun-
cie aktywności ruchowej stanowi 
ważne ogniwo w całym systemie 
promocji zdrowia i stylu życia.

Wymaga to zaangażowania lo-
kalnego samorządu, prasy, rodzi-

ny, szkół oraz organizacji spo-
łecznych zajmujących się kulturą  
fizyczną i nie tylko.

Jedną z takich organizacji jest 
jednostka budżetowa Gminy – 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tar-
nowo Podgórne. Jego głównym 
celem jest upowszechnianie kul-
tury fizycznej niezależnie od wie-
ku, płci i statusu materialnego 
oraz rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb społeczeństwa w zakresie 
szeroko pojętej kultury fizycznej.

Domeną i wiodącym hasłem 
OSiR Tarnowo Podgórne od po-
czątku jego istnienia jest „Sport 
dla Wszystkich”. Odgrywa on 
kluczową rolę w polityce spo-
łecznej naszej Gminy. Wpływa na 
przeciwdziałanie degradacji zdro-

Aktywność fizyczna – zdrowym stylem 
życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

wotnej i społecznej, podkreśla ko-
nieczność propagowania osobi-
stych wzorców kultury fizycznej 
w dążeniu do wysokiej jakości 
życia, potrzebę edukacji pro-zdro-
wotnej oraz pro-sportowej.

Pierwszym motywem naszego 
programu jest - zaczynaj młodo, 
czyli sport i wychowanie fizyczne 
dla dzieci i młodzieży. Drugim - 
organizacja znaczących wydarzeń 
sportowo - rekreacyjnych w wy-
miarze wojewódzkim, krajowym 
i międzynarodowym. 

Wydarzenia te przyciągają 
nowe generacje młodych ludzi 
zaczynających trenować, naśladu-
jąc swoich bohaterów z tej samej 
miejscowości lub gminy. 

Kolejnym motywem jest pro-
mowanie sportu jako sposobu 
spędzania wolnego czasu. W tym 
przypadku staramy się koncen-
trować na budowaniu więzi spo-
łecznych i działalności mającej 
na celu ich rozwój. Potrzebujemy 
tego, żeby kontaktować rodziny, 
dzieci i młodzież z innymi ludź-
mi zainteresowanymi podobnym 
spędzaniem wolnego czasu.

Motywem działania OSiR Tar-
nowo Podgórne jest także hasło 
„przyjdź i spróbuj”. Można to 
osiągnąć tylko przy ścisłej współ-
pracy z organizacjami działają-
cymi na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne po to, aby rekrutować 
nowych członków do poszczegól-
nych dyscyplin sportowych.

Kolejnym motywem działa-
nia OSiR Tarnowo Podgórne to 
- sport przygotowaniem do życia 
w społeczeństwie. Chcemy osią-
gnąć go poprzez łatwiejszy do-
stęp do sportu dla różnych grup 
społecznych i tworzenie obiektów 
dostępnych dla wszystkich, któ-
ry trzeba oprzeć na fundamencie 
edukacji. 

Do tego musimy dodać rekre-
ację, żeby sport i program ak-
tywnego wypoczynku zostały 
zaakceptowane, jako źródło nie 
tylko wychowania  fizycznego, 

ale także jako podstawowy ele-
ment przygotowujący do życia 
w społeczeństwie, zaangażowanie 
się we wspólne przedsięwzięcia 
i uczestniczenie w sporcie.

I ostatni motyw działania 
OSiR-u Tarnowo Podgórne to - 
strategia trzeciego okresu nasze-
go życia – „aktywny trzeci wiek 
– aktywne całe życie”.

Jedną trzecią swojego życia 
spędzamy pracując lub ucząc się, 
kolejną – śpiąc i jedząc, a pozo-
stały „czas wolny” staje się polem 
bitwy dla aktywności zorganizo-
wanej. Musimy doprowadzić żeby 
całe życie spędzać dobrze. Przez 
jedną trzecią życia przygotowu-
jemy się do pracy i życia w spo-
łeczności, kolejną przeznaczmy 
na działalność zarobkową, a teraz 
musimy przygotować się na ostat-
nią z trzech części – długie życie 
po zakończeniu pracy, która wy-
maga abyśmy byli „bardziej ak-
tywni”.

OSiR wytyczając kierunki dzia-
łania na kolejne lata, nie może 
zapomnieć o tej kategorii osób 
i przedstawić im propozycję:

- organizacji systematycznych 
zajęć ruchowych dla osób III wie-
ku w ośrodku,

- inicjowania akcji i przedsię-
wzięć zachęcających do stałej tro-
ski o zdrowie przez aktywny styl 
życia,

- tworzenie grup korekcyjno 
- wyrównawczych dla schorzeń 
związanych z przeszłością.

Badania i ekspertyzy naukowe 
dowodzą, że systematyczne upra-
wiane ćwiczenia ruchowe mogą 
nie tylko utrzymywać, ale także 
sprzyjać progresji aktualnego po-
ziomu sprawności fizycznej osób 
w średnim i starszym wieku. Dla-
tego aktywność ruchowa powinna 
towarzyszyć człowiekowi przez 
całe życie we wszystkich etapach 
życia.

~Bernard Broński
Dyrektor OSiR  

Tarnowo Podgórne

„Ruch jest w stanie zastąpić 
prawie każdy lek, 
ale wszystkie leki razem 
wzięte nie zastąpią ruchu”
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Serdecznie dziękujemy Włodzimierzowi Ko-
ciałkowskiemu – właścicielowi firmy Kocar 
z Baranowa za sfinansowanie wyjazdu naszego 

zawodnika – reprezentanta Kadry Narodowej Junio-
rów w Badmintonie, na Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Belgii.

Dla Mateusza Świerczyńskiego to kolejny, ważny 
etap przygotowań do Mistrzostw Europy U17, które 
odbędą się w Portugalii w ostatni weekend listopada.

~UKS „Orkan” Przeźmierowo

Belgia dzięki KOCAR

Mistrzostwa Świata IDO 
w Tańcu Nowocze-
snym, które odbyły się 

w dniach 15 – 17 września w nie-
mieckiej miejscowości Bochum 
były imprezą, w której nie jedne 
tancerz chciałby wziąć udział. 

Na szczęście wśród uczestni-
ków, którzy zakwalifikowali się, 
znalazł się duet Alicja Sawala – 
Marta Misiak z zespołu taneczne-
go OSiR Jast Tarnowo Podgórne. 
Udział dziewczyn przypieczęto-
wało wysokie czwarte miejsce 
zajęte na Krajowych Mistrzo-
stwach IDO w duecie juniorów. 
Dzięki temu zakwalifikowały się 
zarówno do Mistrzostw Świa-
ta, jak i Europy w Disco Dance. 
W Mistrzostwach Świata pod-
opieczne trenerki Beaty Dudek 
doszły do ćwierć finału, zajmu-
jąc dwudzieste dziewiąte miejsce 
na sześćdziesiąt pięć duetów. Do 
półfinałowej „dwudziestki piąt-
ki” brakowało niewiele. Trzy-
majmy kciuki za dalsze sukcesy, 

O krok od półfinału

W zakończonych Mi-
strzostwach Polski 
w kolarstwie szoso-

wym, jazda na czas dwójki – dru-
żyna, które odbyły się na nowym 
odcinku autostrady A2 (Nowy 
Tomyśl – Świecko) wzięło udział 
340 zawodników i zawodniczek. 
Wśród nich nie zabrakło kolarzy 
GKS Tarnovii Tarnowo Podgór-
ne. Podopieczni trenera Zbigniewa 
Szymańskiego i Piotra Brońskiego 
zdobyli na nich aż trzy tytuły Mi-
strza Polski 2011. 

30 września na starcie stanęło 160 
zawodników rywalizujących w jeź-
dzie dwójkami na czas. Starty zawod-
ników odbywały się w kolejności: 
juniorka młodsza, junior młodszy, ju-
niorka, elita kobiet i junior.

W kategorii junior młodszy i ju-
nior najlepsi okazali się gospoda-
rze. Tytuł Mistrza Polski w katego-

Trzykrotni 
mistrzowie

bo udział w imprezach takiego 
formatu dobrze rokuje na przy-
szłość.

~Ania Gibała

rii junior młodszy zdobyła dwójka 
Marcin Karbowy i Gracjan Szeląg, 
a w kategorii junior: Wojciech Sy-
kała i Kacper Kistowski. 

2 października odbyła się dru-
ga część Mistrzostw – drużynowa 
jazda na czas.  Tego dnia na starcie 
pojawiło się 180 kolarzy, w tym ze-
społy niewidomych i słabo widzą-
cych. W wyścigu juniorów drużyna 
Tarnovii Tarnowo Podgórne zaję-
ła pierwsze miejsce i tytuł Mistrza 

Polski. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Wojciech Sykała, 
Kacper Kistowski, Dawid Brygier 
i Jakub Hercog. Bardzo dobrym 
wynikiem mogą pochwalić się 
również kolarze startujący w kate-
gorii junior młodszy. Drużyna Tar-
novii w składzie Marcin Karbowy, 
Szymon Zygarłowski, Gracjan 
Szeląg i Mateusz Opielewicz zajęła 
wysokie, czwarte miejsce. 

 ~Ania Gibała
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 ogłoszenia
WZP.6721.16.2011                                         

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Ryn-

kowej w Przeźmierowie – dla terenu położonego na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Łanowej oraz dla działek nr 356/4, 356/9 i 355/7 
przy ulicy Zacisze, oraz dla działek 381/7, 382/4, 382/5, 382/6, 382/8, 382/9, 382/10 przy ulicy Orzechowej – gmina Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmierowie – dla te-
renu położonego na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Łanowej oraz dla działek nr 356/4, 356/9 i 355/7 przy ulicy Zacisze, oraz dla działek 381/7, 
382/4, 382/5, 382/6, 382/8, 382/9, 382/10 przy ulicy Orzechowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.10.2011r. 
do 14.11.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 7.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.4.2011                                         
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypo-
czynkowej w Baranowie – gmina Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 24.10.2011r. do 14.11.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 8.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godzinie 14:30.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapo-
znać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.14.2011                                         
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji go-
spodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzew-
skiej – dla terenu położonego przy rondzie – gmina Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogoto-
wie po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzewskiej – dla terenu położonego 
przy rondzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.10.2011r. do 18.11.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 16.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Grzybów nie brakowało. 17 i 24 września od-
były się dwie wycieczki do lasu w Miedzi-
chowie. Pierwszy wyjazd zorganizowała 

Rada Sołecka Tarnowo Podgórne, a drugi Klub Se-
niora w Tarnowie Podgórnym. 

Oba wyjazdy łączyła niesamowita atmosfera. Poza 
grzybami nie brakowało dobrego humoru i jedzenia, 
które jak przystało na tego typu wycieczki przygo-
towywały własnoręcznie gospodynie. Śniadania 
w takim wydaniu były po prostu pyszne. 

Dodatkową atrakcją byli przebierańcy. Zarówno 
panie jak i panowie wystąpili w różnego rodzaju ma-
skach, perukach i kolorowych strojach. 

~Ania Gibała

Nordic walking to stosunkowo nowa forma 
treningowo - rehabilitacyjna i rekreacyjna na 
świeżym powietrzu, która zaczyna zrzeszać 

coraz większe grono miłośników. 
O jego zaletach można by pisać bez końca. Jedną 

z nich jest to, że angażuje do ruchu ponad 90 pro-
cent mięśni naszego ciała. Marsz z kijkami to tak-
że spalanie kalorii  o 20 procent większe niż zwykłe 
bieganie, redukcja cholesterolu, spadek wagi ciała 
oraz o połowę większe pochłanianie tlenu niż ma 
to miejsce podczas marszu bez kijów. To tylko kil-
ka zalet tej aktywności. O pozostałych będą mogli 
Państwo przekonać się sami. W każdą sobotę listo-
pada w czterech lokalizacjach odbędą się bezpłatne 
zajęcia z nordic walkingu. Każde z nich będzie trwa-
ło cztery godziny i będzie obejmować: pełen zakres 
informacji o nordic walkingu (m.in. rys historyczny, 
aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania), 
omówienie zalet marszu z kijkami, budowa trenin-
gu i omówienie wszystkich elementów techniki, pra-
widłowy dobór sprzętu i akcesoriów oraz formy re-
habilitacji zdrowotnej. Poza tym odbędą się zajęcia 
praktyczne z prawidłowego doboru klasy i długości 
kijków oraz ćwiczeń rozgrzewających i integracyj-
nych z kijkami. Dodatkową atrakcją będzie wspól-
ny marsz. Zajęcia poprowadzą dwaj instruktorzy 
absolwenci AWF po kierunkach trenerskich i fizy-
koterapii, posiadający certyfikaty instruktorskie eu-

Kijki w dłoń!

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 11 października 2011 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarno-

wo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do najmu: 

Tarnowo Podgórne –   powierzchnia 135 m2  z części działki o nr geod. 1259/32 i 1259/36

ropejskich szkół nordic walkingu. 
Podczas szkolenia będzie możli-
wość zakupu kijów, których dys-
trybutorem jest sklep sportowy 
Famili Sport z Poznania.

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć 
udział w zajęciach, proszeni są 
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem 61 814 74 41 (od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7:00 – 15:00) 
lub e-mail: a.gibala@osir.pl

Organizatorem zajęć jest Ośro-
dek Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne.

Zajęcia odbędą się o godz. 
12:00: 

- 5 listopada na bieżni przy sta-
dionie GKS w Tarnowie Podgór-
nym (ul. 23 Października 34),

- 12 listopada na plaży w Luso-
wie,

- 19 listopada na bieżni przy bo-
isku OSiR w Przeźmierowie (ul. 
Kościelna 46/48),

- 26 listopada na bieżni przy bo-
isku OSiR w Baranowie (ul. Wy-
poczynkowa 93a).

W przypadku złych warunków 
atmosferycznych organizator 
przewiduje przeniesienie zajęć do 
zamkniętych obiektów.

~Ania Gibała

Jesienne grzybobranie
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 ...i na koniec

Małgorzacie i Piotrowi Jeske 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci  

Mamy i Teściowej  
 

składa sołtys Mieczysław  
Paczkowski, Rada Sołecka  

i Radni z Baranowa

Rodzinie  

śp. Tadeusza Muchy 
 

wyrazy najszczerszego 
współczucia  

składa sołtys Mieczysław 
Paczkowski, Rada sołecka  

i Radni z Baranowa.

11 września 2011 
 

Edward Zgoła 
 

zakończył ziemską 
pielgrzymkę. 

Wszystkim, którzy 
przeprowadzili Go przez 

Bramę Domu Ojca 

dziękuje żona Maria 
z rodziną
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Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego

Umberto Eco

 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.p.

Edwarda Zgoły
Inspektora Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

w  latach 1985 – 2004
Człowieka o wielkim sercu, zaangażowaniu w pracę na rzecz Gminy.  

Zawsze pogodnego, z sercem na dłoni. Gotowego do niesienia pomocy każdemu,  
kto jej potrzebował. Był dla wielu z nas przyjacielem i nauczycielem.

Żonie 

Marii Zgoła
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne  

oraz Rodzinie i Przyjaciołom
         

serdeczne wyrazy współczucia składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka wraz z pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard wraz z Radnymi

Sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne

Zbliża się czas wysyła-
nia życzeń świątecznych. 
Watro zwrócić uwagę, że 

w różnych miejscowościach na-
szej Gminy występują powtarza-
jące się nazwy ulic, np. Ogrodo-
wa, Polna. Tymczasem nadawcy 
w wysyłanych przesyłkach pocz-

Ludzie listy piszą...
towych podają – obok imienia i nazwiska odbiorcy oraz ulicy i numeru 
domu – kod pocztowy i pocztę, bez podania faktycznej miejscowości, 
gdzie adresat zamieszkuje. Skutek jest taki, że przesyłki nie docierają 
pod właściwy adres.

Pamiętajmy zatem o tym, by podając adres do korespondencji ko-
niecznie podawać miejscowość zamieszkania. Unikniemy w ten sposób 
zamieszania wynikającego z poszukiwania zaginionych przesyłek.

~Jacek Dobrzeniecki
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 reklama

DAM PRACĘ
• Sprzedawca-Piekarz w Tarnowie Pod-
górnym. Doświadczenie w piekarnic-
twie. CV na adres: tarnowo.praca@
gmail.com lub 664 524 700
• Zatrudnię wykwalifikowaną krawco-
wą. Tel: 609 211 743
• Poszukuję praktykantki do salonu 
urody Feel Beauty w Tarnowie Podgór-
nym, tel. 518-838-428
• Agenta, agentkę biura nieruchomości 
z Tarnowa Podgórnego lub okolic za-
trudnimy, CV prosimy wysyłać na ema-
il: biuro@nieruchomości-nest.pl, tel. 
505 720 027
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała, 
dobre warunki, Przeźmierowo, tel. 61 
8142 745
• Recepcjonistę, recepcjonistkę za-
trudnię, tel. 504 211 982
• Poszukiwanie solidni pracownicy do 
zakładu pogrzebowego oraz biura za-
kładu, gmina Tarnowo Podgórne. Wy-
magania: prawo jazdy kat. B, bez nało-
gów, tel. 503 053 585
• Zatrudnię tynkarzy maszynowych. 
Praca Poznań. tel.509 582 804 
• Zatrudnię posadzkarzy maszynowych.
Praca Poznań. tel.509 582 804 
• Zatrudnię operatora koparko łado-
warki. Praca Poznań. tel.509 582 804.
• Firma Jowat Polska Sp. z o.o. w Sa-
dach poszukuje studenta do prac ma-
gazynowych – umowa zlecenie. Kon-

takt Ludwik Rocławski, tel. 618 147 
287, ludwik@jowat.com.pl
• Opiekunki z doświadczeniem do 1,5 
rocznego chłopca. Opieka w domu 
dziecka w miejscowości Chyby. Praca 
w godz. 8.00 - 17.30, tel. 608 555 689.
• Hotel Orange przyjmie do pracy poko-
jowe na 1/2 etatu, hotel@hotelorange.
pl, tel. 510 290 715
• Poszukuję opiekunki do 2-letnie-
go dziecka w Przeźmierowie, 8 godzin 
dziennie przez 5 dni w tygodniu. Wy-
magania: wiek do 45 lat. Osoba nie-
paląca!!! Najlepiej z Przeźmierowa lub 
okolic, tel. 604 75 34 57
• Zatrudnimy pomoc kuchenną do re-
stauracji w Przeźmierowie. CV proszę 
przesłać  na adres Instytut Glamour ul. 
Łanowa 4, Przeźmierowo.
• 110SZUKAM PRACY
• Podejmę pracę biurową w Baranowie 
lub okolicy w godz. 8.00 - 14.00, tel. 
61 8 142 936
• Liście zmiotę. Przygotuję ogród do zi-
mowania. Tel 517 436 579
• Odśnieżę obejście domu (36 zł/godz.) 
Tel. 696 916 613
• Liście zmiotę i śnieg sprzątnę wokół 
domu (młody i silny, 9 zł za 15 min.) Tel. 
793 163 583 
• Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 721 273 222 
• Liście zmiotę wokół domu, przytnę 
krzewy i drzewa w ogrodzie (okolice 
Przeźmierowa) Tel. 721 377 958

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Swadzim, ul. Lipowa 32
AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

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

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

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

BIURO RACHUNKOWE
rok założenia 1995

licencja KRDP
DORADCA PODATKOWY
•  Prowadzenie Ksiąg Przychodów 
    i Rozchodów
•  Ryczałt Ewidencjonowany
•  Ewidencja VAT
•  Karta Podatkowa + VAT
•  Deklaracje ZUS, Płace

Przeźmierowo, ul. Zachodnia 19
tel. 61 8142 413, 506 123 873

GLOBAL LANGLANGLANGLANGGLOBALGLOBALGLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL
MOBILNI LEKTORZY, NAUKA U CIEBIE

Korepetycje

Biuro Tłumaczeƒ

Kursy J´zykowe

Certyfi katy

Szkolenia

CENTRUM NAUCZANIA J¢ZYKÓW OBCYCH

www.global-lang.plglobal-lang.plwww.global-lang.pl
    tel. 515 841 711
mail:global-lang@wp.pl
    tel. 515 841 711
mail:global-lang@wp.pl

PROMOCJA

pierwszy miesiàc

50% taniej

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

Sprzedam szeregowiec
w Baranowie

po gruntownym remoncie
510 157 206

KOSTKA BRUKOWA

739 750 173
ceny producenta

• Odśnieżę dojście do domu (okoli-
ce Przeźmierowa), 9 zł za 15 min Tel. 
721 377 958
• Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 721 
273 222
• Doświadczona niania (40) dla niemow-
lęcia Przeźmierowo, tel. 501 066 460.
• Mężczyzna szuka dodatkowej pracy 
np. w ogrodnictwie, przy pilnowaniu 
obiektów itp., tel. 725 173 386
• Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 782 
679 076
• Posprzątam dom lub mieszkanie, tel. 
794 108 133
• Podejmę się opieki nad dziećmi w 
każdym wieku u siebie w domu (Tarno-
wo Podgórne). Dobre warunki mieszka-
niowe. Posiadam doświadczenie, gdyż 
mam 3-letniego syna, jestem bez nało-
gów, 510-973-616
• Posprzątam dom, mieszkanie - uczci-
wa, bez nałogów, 510-973-616.
• Szukam pracy jako „weselna mama-
-opiekunka” dzieci - zaopiekuję się 
dziećmi miło i profesjonalnie organizu-
jąc im czas, podczas gdy rodzice spę-
dzają czas na różnego rodzaju impre-
zach. tel. 534-995-296
• Szukam pracy przy pielęgnacji i sprzą-
taniu nagrobków. 503 331 878
• Dyspozycyjna, sumienna Pani po-
sprząta dom, umyje okna itp., tel. 515-
607-540
• Uczciwa, solidna posprząta dom, biu-
ro, mieszkanie. tel. 697-631-526

• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w 
domu (Tarnowo Podgórne). Gwarantuję 
wspaniałą zabawę z moimi dziećmi, tel. 
792-45-42-45
• Szukam pracy przy pielęgnacji i sprzą-
taniu nagrobków, 503 331 878
• Uczciwa, solidna posprząta dom, biu-
ro, mieszkanie, tel. 697-631-526
• Podejmę pracę, posprzątam solidnie i 
dokładnie, umyję okna - okolice Prze-
źmierowa, tel. 607 215 320
• Kierowca TBC, świadectwo kwalifi-
kacji - badania podejmie pracę, tel. 697 
767 900
• Podejmę się opieki nad dzieckiem 
w  Przeźmierowie (mam doświadcze-
nie), tel. 721 674 461
• Poszukuję pracy: sprzątanie domu, biu-
ra, opieka nad starszą osobą. Przeźmiero-
wo/Baranowo, tel. 692 689 230
• Szukam pracy, mycie okien, sprząta-
nie domów 2, 3 razy w tygodniu, tel. 
514 775 155
• Kosmetyczka z dojazdem do  klienta: 
manicure,pedicure,hybrydy,tipsy itp. - 
510-798-699

ZAKŁAD STOLARKI „EX”ZAKŁAD STOLARKI „EX”
Meble:

• biurowe,
• apteczne,
• laboratoryjne,
• szkolne,
• sklepowe,
• kuchenne,
• zabudowy wnęk.

WSZYSTKO DO UPIĘKSZANIA
OGRODÓW:

• ogrodzenia,
• wiaty,
• zadaszenia,
• pergole,
• donice.

ul. Nad Torem 15A, 62-001 Chludowo
tel. kom: 602 249 728 , Tel/Fax: 61 811 65 65

www.ex-meble.pl

PSYCHOTERAPIA

660 140 488
DLA OSÓB

W KRYZYSIE ŻYCIOWYM
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FIRMA TRANSPORTOWA

601 76 25 84

OFERUJE USŁUGI:
• ROZBIÓRKI
• WYKOPY - wywóz GRUZU, ŚMIECI
• ZIEMIA, PIASEK
• Koparko-ładowarka CAT
• HDS, kręgi betonowe

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

kontakt: 510 067 358
e-mail: eddi3000@wp.pl

Sprzàtamy
domy, mieszkania, biura

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

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
REMONTY - SOLIDNIE

605 246 560

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

ELEWACJE ZEWN¢TRZNE
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ

608 270 833
Sprzedam piękną 

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
W LUSÓWKU 

bardzo blisko jeziora
tel. 61 8147 722

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
NOWO OTWARTY SK¸AD OPA¸U

788 080 953

MIAŁ 485 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 525 zł/tona
ORZECH I 670 zł/tona
EKO GROSZEK 675 zł/tona
           (luz)
EKO GROSZEK 745 zł/tona
     workowany

Zakrzewo, ul. Gajowa
koło kościołaWAGA ELEKTRONICZNA 55 TON

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

zakładanie, pielęgnacja, nawożenie,
opryski, cięcie, porządki, pergole,

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532



październik 2011 \ sąsiadka~czytaj \      35

 reklama

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

664 462 634
Ogrody - 40 m2 • Chyby - 50 m2

AEROBIC
pon., środa 19.00

SP - Przeźmierowo
510 076 651

(Czesława)

100 m2 DO WYNAJ¢CIA
Przeêmierowo, Wrzosowa

(biuro, hurt, magazyn)

61 8 141 325

KOREPETYCJE

692 40 44 77

fizyka
matematyka

¸Ó˚KO SOSNOWE
SZAF¢

sprzedam tanio
604 372 440

GEODETA
509 553 381

Wynajmę �rmie lub studentom
zmotoryzowanym ładnie umeblowany

domek z działką w Przeźmierowie
tel. 607 985 909

Kupię gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 602 787 985

Poszukuję do wynajęcia
pomieszczenia magazynowego z bramą wjazdową

od 100-500m2 przy głównej ulicy
w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

tel. 797 341 395

tel. 61 8269 279

Sprzedam
działkę budowlaną

w Młynkowie 4600 m2

Sprzedam dwie
przylegające do siebie działki,

każda po 3099 m2 na ul. Działkowej.

TARNOWO PODGÓRNE

tel. 609 330 249

• rury - różne długości • piec do ogrzewania namiotu •
• przyczepka dwukołowa •  śrutownik bijakowy •

Sprzedam:

tel. 61 81 47 722

ANGLISTKA

tel. 605 780 166

nauka, korepetycje,
przygotowanie do egzaminów, j. biznesowy

okolice Przeźmierowa

21.10 - 22.10.2011
GODZ. 10.00-18.00

FIRMA „MARIAN”
ZAPRASZA NA

WIELKĄ WYPRZEDAŻ
ODZIEŻY DAMSKIEJ

KAŹMIERZ, UL. SZKOLNA 49

tel. 514 911 563

Sprzedam kawalerk´
umeblowanà w Lusowie Wynajm´

pomieszczenia
us∏ugowo - handlowe

w Tarnowie Podgórnym
nad Chatą Polską

tel. 515 131 908

SALA BANKIETOWA

ZAPRASZAMY

ORGANIZUJEMY:
URODZINY, CHRZCINY, WESELA,

JUBILEUSZOWE, STYPY, KONFERENCJE
REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NA:

SŁODKI CATERING
WYROBY CUKIERNICZE

PRACOWNI ADAM SOWA

TEL. 607 260 012 • 61 814 68 16
Tarnowo Pdg., ul. Poznaƒska 100 a

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866 Ceradz Dolny, tel. 603 126 537
biuro@duda-languages.pl

T¸UMACZENIA

angielski • niemiecki
francuski • holenderski

• rosyjski

przysięgłe i techniczne
od 1997 r.

SKLEP WĘDKARSKO
-ZOOLOGICZNY
Lusówko, Jankowicka 22
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

KAZBET® P
R
O
M
O
C
J
A

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992
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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´

Biuro Rachunkowe
Agnieszka Gładysiak

ul. Spokojna 9, Baranowo
601 219 164, 605 822 818, 796 260 047

agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe

Zwrot VAT 
za materiały budowlane

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE

WĘGIEL
WORKOWANY:

ORZECH, EKO GROSZEK
Przy zakupie powyżej
5 worków dowóz na 

terenie gminy - GRATIS!

tel. 600 019 800 • kontakt@countrypark.pl • www.countrypark.pl

Country Park - 42 ha niezapomnianych wra˝eƒ
Zorganizuj z nami najbardziej wyjàtkowe chrzciny, komunie,

wesela, imprezy firmowe i okolicznoÊciowe!

OPIEKA DOMOWA
Usługi opiekuńcze, pielęgniarskie i rehabilitacyjne osobom
starszym i przewlekle chorym w ich domach (1-24 godz.)

mail: kontakt@familycare.net.pl

KONSULTACJA BEZPŁATNA
tel. 601 37 66 14

HOLLYWOOD STYLE
Raj dla oszczędnych!

Miejsce modowej rozpusty
dla wszystkich!

Skórzewo, ul. Bratnia 1
Zapraszamy pon.-pt. 10.00-18.00
          sob. 10.00-14.00

zakup powyżej 100 zł - rabat 10%

CHŁODNICTWO
lodówki, regały, zamrażarki

KLIMATYZACJA
montaż, naprawa

odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowej

P&W Walkowiak
694 024 850, 694 024 866

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

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

kolbo1@wp.pl

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

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

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

droga Sady-Lusowo

CYNKOWANIE

tel. 61 814 20 94

przyjm´ zlecenia
na cynkowanie

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

Informacje o godzinach naszych kursów można uzyskać
telefonicznie pod numerem: +48 703 30 33 30 (2,08 zł brutto za minutę)
na stronie internetowej:  www.pks.poznan.pl

PKS-em bezpośrednio do centrum Poznania
bilet z Tarnowa Podgórnego do Dworca PKS 

w Poznaniu to tylko 6,80 zł brutto!

Dział Organizacji
Przewozów

Wynajem autobusów

wynajem@pks.poznan.pl

tel.: 61 66 42 576

tel/fax:  61 66 42 575

Komunikacja regularna

tel.: 61 66 42 504

tel/fax:  61 66 42 550

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

REHABILITACJA I MASA˚

Nowy gabinet
w Tarnowie Podgórnym

Przychodnia lekarska
ul. Szkolna 1 I p. gab. nr 6

Darmowa rehabilitacja
powypadkowa!

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

Tel.: 509 840 839
www.gsoft.com.pl
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SKANMA

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

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

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

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! –

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

Wizja naszej �rmy:
„Tysiące zadowolonych klientów”

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

0604 116 657

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

UKŁADANIE
KOSTKI

BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
506 225 377
510 973 555

US¸UGI
BRUKARSKIE
parkingi, pojazdy, chodniki,
renowacje, nawierzchnie,
usługi ogólnobudowlane

Tanio i Solidnie!
501617969, 511211472

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

TECHNIKA
GRZEWCZA

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

troszak.ryszard@gmail.com

Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

Markslojd Sp. z o.o.
ul. Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania

tel. 61 849 90 14, fax 61 894 35 00, handel@markslojd.pl, www.markslojd.pl ZAPRASZAMY!

W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o. w Dąbrowie,
w godz. 9.00 – 13.00

w soboty:
19 listopada 2011 r.,
3 i 17 grudnia 2011 r.

Polecamy oświetlenie do wnętrz,
zewnętrzne, dekoracyjne i świąteczne

Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 9
tel. 61 814 63 34 fax 61 814 66 20
email: fargo@tarnowo.pl

Węgiel workowany 25 kg i 500 kg
• Ekogroszek
• Miałogroszek
• Orzech

Drewno kominkowe
• Brykiet • Pelet • Ekobox • Podpałki •

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

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71
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zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Trwa nabór na rok 2011\2012

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

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)

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

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)

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

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

664 033 881
www.ogrody-w.pl

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Organizujemy:
• wesela (wolne terminy na 2012r.)r.)r

•
•
•

 urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

 wesela (wolne terminy na 2012r.)r.)r

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

ANDRZEJKI 26.11

SYLWESTER

IZOLACJE NATRYSKOWE
„IZOLUK”

Mrowino k/Poznania

Łukasz Klapiński
lukaszklapinski@izoluk.pl

tel: 694-985-164

Łukasz Wolak
lukaszwolak@izoluk.pl

tel: 535-324-191

zapraszamy na naszą
strone internetową:

www.izoluk.pl

Świadczymy usługi ocieplenia:
•Poddaszy domów jedno i wielorodzinnych

•Izolacji ścian wewnętrznych pomiędzy

  stelażem pod płyty GK

•Izolacji obiektów gospodarczych

(chłodnie, garaże, obiekty inwentarskie)

•Wszelkiego rodzaju ociepleń budynków

różnego przeznaczenia

Nasza piana zapewnia:
•Szybkość montażu - jednorazowy natrysk zastyga w 15sek!!!

(natychmiast można przystapić do dalszych prac)

•Redukcję kosztów ogrzewania i klimatyzacji o 50%

•Szczelność (brak mostów termicznych) eliminująca straty ciepła

•Zatrzymanie w budynku ciepła z jednoczesnym efektem „oddychania”

•Wspaniałe wygłuszenie (stosowana w stacjach radiowych i kinach)

Właściwości naszej piany:
•Piana pochodzi z ekologicznych komponentów

•Nie wydziela zapachów i jest bezpieczna dla środowiska

•jest lekka i nie wymaga mocowań

(nie obwiesza się jak w przypadku wełny)

•Trwałość nie zanikająca w wyniku utleniania

I Z O L A C J E    N A T R Y S K O W E 
P I A N Ą   P O L I U R E T A N O W Ą

AUTORYZOWANY
 WYKONAWCA:

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
od 5.11 – sob. 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
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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

FACHBUDFACHBUD
- ciesielstwo, dekarstwo
- podbitki dachowe
- papy termozgrzewalne
- orynnowania
- naprawy kominów
- obróbki blacharskie

Wykonujemy garaże i altanki drewniane
Montaż tarasów!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

MURARSTWO
662 199 338

www.mk.murarstwo.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwis.pl
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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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

600 042 721

żwir, ziemia ogrodowa
porządkowanie terenu

karczowanie
niwelacje, wykopy

USŁUGI TRANSPORTOWO
- SPRZĘTOWE

061 814 27 12 

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

HOTEL
ATLANTIS

HOTEL
ATLANTIS

ul. Złotowska 82-84, 60-184 Poznań
tel./fax 61 868 44 33, kom. 516 088 017

komunie     przyjęcia rodzinne     wesela

www.hotel-atlantis.pl

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

NOWY
PLAN ZAJ¢å

Zaj´cia aerobowe- 50 min                                          Joga- 90 minut

62-081 Przeêmierowo, ul. Rynkowa/Łanowa, tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

GODZ. PN WT ÂR CZ PT SO

10.00

PŁASKI 
BRZUCH&STRECH

ADA

STRECH
(gr. zamkni´ta)

ADA

PŁASKI 
BRZUCH&STRECH

ADA

ABT
PAULINA

16.30
ABT

KROLINA
(gr.zamkni´ta)

16.00

FUT BURNER
ADA

17.00
ZDROWY 

KR¢GOSŁUP
BARTEK

18.00
ABT

ASIA
FAT BURNER
KAROLINA

ABT
PAULINA

FAT BURNER
RENIA

19.00
HI LOW

MADZIA
STEP

MAGDA
HI LOW

MADZIA
STEP

MAGDA
PILATES

PAULINA

20.00

JOGA
RENATA

(zaj´cia 1.5 h )

ABS&STRECH
MAGDA

JOGA
EWA

(zaj´cia 1,5)

ABS&STRECH
MAGDA

TAI CHI
JACEK
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tel. 61 8163 900, 910, 914, ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo
www.med-lux.poznan.pl, med-lux@med-lux.poznan.pl

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PORADNI
I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

   

w ramach umowy z NFZ
LEKARZE SPECJALIŚCI:

• neurolog • alergolog • laryngolog • chirurg • reumatolog • ortopeda •
• okulista • kardiolog • dermatolog • internista •

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA:
• ECHO serca • próba wysiłkowa • holter EKG i ciśnienia •

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA:
• bezdotykowe badanie ciśnienia w oku • komputerowe pole widzenia •

• autorefraktometria • dobór okularów •

TESTY ALERGICZNE
POSZERZONA DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA /VIDEOSKOPIA/

MAŁE ZABIEGI CHIRURGICZNE I DERMATOLOGICZNE
BADANIE SŁUCHU

 

USŁUGI PRYWATNE
PRACOWNIA RTG I USG

LABORATORIUM
PRACOWNIA FIZYKOTERAPII

STOMATOLOGIA
PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA

LEKARZE SPECJALIŚCI: chirurg naczyń, przepływy przez naczynia kończyn dolnych
i szyjne, endokrynolodzy, USG tarczycy, ortopeda, nefrolog, psycholog, urolog,
ginekolodzy-położnicy, zapis tętna płodu, chirurg proktolog, chirurg onkolog,

 
MEDYCYNA PRACY: BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE, SANITARNE

przeprowadzamy badania na terenie zakładów pracy

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX
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DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

adiunkt ze szpitala
Ginekologiczno-Położniczego

przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę miesiąca,
od godz. 15-stej,

w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63
tel. rej. 61-816-39-10

600-11-66-76

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

tel. 604 99 77 48, 61 652 71 95

JĘZYK NIEMIECKI
nauka, korepetycje - gimnazjum, liceum

przygotowanie do nowej matury
- egzaminator maturalny -

 Zakładanie ogrodów,
 Renowacja istniejących ogrodów,
 Nieszablonowe przycinanie krzewów, 
 Usuwanie samosiewów
       i karczowanie terenu,
 Usługi niszczarką.

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe

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

dr med. PIOTR
MAGNOWSKI

asystent Klinicznego Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego

Poznań ul. Polna 33
wszelkie schorzenia ginekologiczne

prowadzenie cià˝y

piàtek od 16.00
przychodnia MED-LUX

USG, KTG

tel. 61 8163 910, 900

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

dr med. PIOTR
CIEŚLIŃSKI

wszelkie schorzenia nerek,
układu moczowego, prostaty

zaburzenia potencji

wtorek od 17.00
przychodnia MED-LUX

USG

tel. 61 8163 910, 900

SPECJALISTA
UROLOG

Abonament już od  39 zł
Umowa 15 miesięcy

TRANSPORT
CI¢˚AROWY

604 284 435

żwir, piasek
ziemia, pospółka,
sprzedaż węgla

brunatnego
ANGIELSKI

korepetycje
TANIO

664 083 393

OGRÓD DZIA¸KOWY
UL. BUKOWSKA

61 8141 780
SPRZEDAM
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UBEZPIECZENIA

Przeêmierowo
Kraƒcowa 91
602 196 414

Tarnowo Podgórne
Szkolna 6

600 226 603

Rokietnica
Gol´ciƒska 1, Bud-GS

604 567 722
503 512 587

JUż Dziś POMYŚL
o

ZIMIE!!

JUż Dziś POMYŚL
o

ZIMIE!!
odśnieżanie
placów
i dróg
dojazdowych

odśnieżanie
placów
i dróg
dojazdowych

607 829 242
¸AZIENKI

605 246 560
Remonty • Kompleksowo • Solidnie

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

USŁUGI
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo, 605 349 532

• szpachlowanie, malowanie
• montaż paneli 
   podłogowych i ściennych
• płytki ceramiczne
• zabudowa gipsowo-kartonowa

MAŁŻEŃSTWO POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA
DOMKU, MIESZKANIA (2, 3 pok.)

NIEUMEBLOWANEGO (OPRÓCZ KUCHNI) DO 1000 ZŁ
BEZ KAUCJI W PRZEŹMIEROWIE LUB OKOLICE

TEL. 885 865 739

Dom do wynajęcia
w Rumianku
605 320 413
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny
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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

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

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

• 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

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

Wysogotowo, ul. Kamienna 6
tel. 61 816 29 19
www.insoglas.plWIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Gmina Rokietnica

PSYCHOLOG
TERAPIA PAR

660 140 488

VIDEO-FOTO
Filmy i zdjęcia ślubne
Reportaże z uroczystości
Kursy fotogra�i cyfrowej
605 188 010, kxrx@wp.pl
www.twojfotograf.com

Krzysztof
               Ratajczak

GEODETA
607-644-710

NOWY DOM
CERADZ DOLNY

gm. Duszniki

STAN DEWELOPERSKI
LUB WYNAJM¢

SPRZEDAM

507 092 854

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO SZKOLENIA
tel. 507 700 777

Zlecę wykonanie budowy domu
1 rodzinnego w zamian
za działkę budowlaną

504 211 982

DZIAŁKĘ
W PRZEŹMIEROWIE

KUPIĘ (do 700 m2)
602 755 895

INFO i ZAPISY: 691 - 735 - 035   PRZEŹMIEROWO, UL. OGRODOWA 125

OFERUJEMY TŁUMACZENIA TEKSTÓW.

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

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU
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  Skorzystać z pomocy Gminy: na portalu www.poziom-wyzej.pl w zakładce 
Zdrowie lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy  
dostępny jest wzór wniosku. Należy go wypełnić i złożyć do 30 listopada  
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „wniosek NFZ” w Biurze Obsługi Mieszkańca 
lub sołtysom. Po rejestracji indywidualny login i hasło będą do odbioru w Biurze 
Obsługi Mieszkańca

  Samodzielnie przejść procedurę rejestracji korzystając ze strony:  
www.nfz-poznan.pl/zip


