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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 ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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!
Na poważnie, na sportowo i na ludowo – tak obchodziliśmy 

Święto Niepodległości w naszej Gminie (relacja wewnątrz 
numeru). Ponadto przygotowujemy się do styczniowego 
finału WOŚP – bardzo liczymy na Państwa propozycje 
przedmiotów na licytacje i loterię fantową.

Przed nami jubileusz 15-lecia „Lusowiaków” – warto 
przyjść! Ponadto kolejna akcja krwiodawstwa oraz spotkanie 
w ramach projektu „Decydujmy razem”. Zapraszamy!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

Akcja krew
W  sobotę,  19  listopada, 

w  godz.  8.00  –  16.00, 
w GKS Tarnovia  przy 

ul.  23  Października  34  odbę-
dzie  się  46.  Akcja  Honorowego 
Krwiodawstwa  pod  patronatem 
Wójta  Gminy  Tadeusza  Czaj-
ki. Natomiast w  niedzielę,  20  li-
stopada,  o  12.00 w Kościele  pw. 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezu-
sa w Tarnowie Podgórnym zosta-
nie odprawiona msza dziękczynna 
w intencji honorowych krwiodaw-
ców – kazanie wygłosi ksiądz infu-

łat Antoni Warzbiński. Uroczysty 
charakter mszy  podkreśli występ 
Chóru im. F. Nowowiejskiego. 

–  Zapraszam na ostatnią w tym 
roku Akcję. Także tym razem bę-
dzie można zgłosić się do banku 
dawców szpiku. Jednocześnie za-
praszam na przyszłoroczne akcje: 
11 lutego, 19 maja, 1 września 
i 17 listopada. – mówi Wojciech 
Janczewski, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy  i  prezes  Stowarzy-
szenia Dar Serc.

~ARz

Tarnowo Podgórne, 14 listopada 2011 r.

Wszystkim  Seniorom  z  okazji  Ich  święta 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
sił,  szacunku  najbliższych  i  całej  gminnej 

społeczności. 
Państwa  życie,  splecione  z  historią  Gminy  Tarnowo 

Podgórne,  jest  dla  nas  kopalnią  wiedzy  o  przeszłości. 
Jesteśmy  zaszczyceni  możliwością  opierania  się 
o Państwa doświadczenia życiowe. 
Niech spełnią się wszystkie Państwa marzenia. Niech 

kolejne  dni  będą  wypełnione  spokojem,  wewnętrzną 
radością i rodzinnym ciepłem.  

Z poważaniem
Tadeusz Czajka  

Wójt Gminy
Grzegorz Leonhard  

Przewodniczący Rady Gminy

Sołtys zaprasza

Sołtys  i  rada  sołecka Przeźmierowa zapraszają mieszkańców na 
wyjazd do Term Poznańskich w dniach 10 i 14 grudnia. Zbiór-
ka przy pasażu, wyjazd o 10.00. Zapewniamy bezpłatny przejazd. 

Zapisy u sołtysa. 
~na
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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

Odbiór  bioodpadów  w  tym  liści  z  terenu  Gminy  odbywa  się 
w systemie workowym i pojemnikowym. Obecnie koszt zakupu 
worka o pojemności 80 l w TP-KOM wraz z wywozem wynosi 

2,66 zł (dostępne przez cały rok). Natomiast koszt opróżnienia pojemni-
ka o pojemności 140 l wraz z dzierżawą pojemnika wynosi 6 zł (opróż-
nianie odbywa się poza okresem grudzień – luty).
W okresie jesiennym Gmina kupuje w TP-KOM worki na liście po-

chodzące z drzew z terenów publicznych, które zbierane są przez na-
szych mieszkańców. Worki te są nieodpłatnie wydawane  przez sołty-
sów lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Odbiór bioodpadów następuje 
razem z asortymentem odpadów segregowanych (raz na dwa tygodnie), 
zgodnie z harmonogramem TP-KOM ogłoszonym dla danej miejsco-
wości.
Dystrybucja worków wśród mieszkańców odbywa się nieodpłatnie. 

Przed moim domem, na terenie należącym 
do Gminy, rosną drzewa. Co roku, jesienią, 

sprzątam opadłe liście. Czy Gmina może mi w 
tym pomóc?

Przeczytałem w „Sąsiadce-Czytaj”, że moja 
ulica będzie utwardzona, tymczasem  

nic się nie dzieje. Proszę o informację,  
kiedy rozpoczną się prace.

Co zrobić z opadającymi liśćmi?  
Dlaczego wstrzymano utwardzanie dróg tłuczniem? 

– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Niestety wyłoniona w procedurze przetargowej firma okazała się 
niesolidnym wykonawcą. Tłuczniowanie ulic: Truflowej w Lu-
sowie i Morwowej w Sierosławiu zostało wykonane z niewła-

ściwych materiałów. Tylko w części prawidłowo, jedną warstwą, zosta-
ła utwardzona ulica Szkolna w Lusówku. 
Całe  zlecone  zadanie  obejmowało  jeszcze  utwardzenie  tłuczniem 

ulic: Bociana w Ceradzu Kościelnym, Upalnej, Promykowej i Gorącej 
w Górze oraz Rolnej, Zbożowej, Gerberowej i 27 Grudnia w Tarnowie 
Podgórnym. Przewidywany w umowie termin zakończenia prac przy-
padał 31 października. 
W związku z niemożnością wyegzekwowania należytego wykonania 

prac umowa z wykonawcą zostanie rozwiązana i ogłoszony ponowny 
przetarg. A zatem utwardzenie tych ulic będzie możliwe wiosną przy-
szłego roku. 
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Batorowo

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej ul. St. Batorego 

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Baranowo

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

Ceradz Kościelny

 Zakończono prace remontowe w świe-
tlicy

 Trwa opracowanie projektu oświetle-
nia ul. Palaczówka

Chyby

 Trwa przygotowanie dokumentacji bu-
dowy ul. Pagórkowej

Góra

 Trwa opracowanie projektu oświetle-
nia ul. Przełaj

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Lusówko

 Trwa budowa oświetlenia ul. Dopiew-
skiej (Rozalin)

 Trwają prace związane z wykonaniem 
pomostu dla kąpieliska

Przeźmierowo

 Trwa budowa ul. Czereśniowej

 Trwa budowa ul. Sadowej

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
drugiego przetargu na remont ul. Rze-
mieślniczej

Sady

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej 
na ul. Topolowej i Lipowej

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie ul. Za Mote-
lem 

Sierosław

 Trwa opracowanie projektu oświetle-
nia Osiedla Tenisowego

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Bliżej problemów niepełnosprawnych

Z dniem 15 września 2011 r. Starosta Poznański Jan Grabkowski powołał  na  członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych następujące osoby: Małgorzatę Hal-

ber, Irenę Skrzypczak, Halinę Przybylską, Anitę Wachowiak oraz Kry-
stynę Sembę, która została przewodniczącą Rady. 
Do zakresu działania powiatowych rad należy: 
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodo-

wej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób nie-
pełnosprawnych. 
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
3. Ocena realizacji programów. 
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 

radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
~Krystyna Semba

Urząd  Gminy  Tarnowo 
Podgórne  przystąpił  do 
projektu  „Europejska  ja-

kość w administracji samorządo-
wej”, którego autorami są Powiat 
Obornicki  (lider  projektu)  oraz 
Doradztwo  Gospodarcze  PMC 
Sp. z o.o. (partner merytoryczny). 
Instytucją zarządzającą i finansu-
jącą jest Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji.
Powszechny  Model  Oceny  – 

CAF  (ang.  Common Assesment 
Framework) jest narzędziem prze-
znaczonym dla  jednostek  admini-
stracji publicznej, mającym na celu 
poprawę zarządzania. Model skupia 
się  przeprowadzeniu  samooceny, 
identyfikacji obszarów doskonale-
nia  oraz  wprowadzaniu  wymaga-
nych usprawnień zarządczych.
Metoda  samooceny  propono-

wana w ramach CAF opiera się na 
założeniu, iż osiągnięcie pożąda-
nych rezultatów działań jednostek 
samorządu  terytorialnego  zależy 
od  jakości  przywództwa,  wpły-
wającego  na  politykę  i  strategię 
organizacji,  zarządzanie  zasoba-
mi ludzkimi, działania w zakresie 
nawiązywania związków partner-

skich, zasoby i procesy zarządza-
nia  zmianą. Dzięki CAF organi-
zacje wyrażające chęć wdrożenia 
systematycznego procesu dosko-
nalenia  swoich  działań  uzyskują 
proste,  przystosowane do  specy-
fiki sektora administracji publicz-
nej, narzędzie samooceny.
Samoocena  oparta  o  model 

CAF  dostarcza  informacji  będą-
cych  podstawą  do  doskonalenia 
funkcjonowania  organizacji,  po-
przez:
o identyfikację mocnych stron,
o  identyfikację  obszarów  do 
doskonalenia,

o  opracowanie  i  wdrożenie 
zbioru dobrych praktyk,

o  możliwość porównania wyni-
ków z innymi jednostkami ad-
ministracji  publicznej  z  tere-
nu Polski oraz innych państw 
członkowskich Unii Europej-
skiej (benchmarking).

Projekt jest realizowany od lip-
ca 2011 roku do lutego 2012 roku 
i  jest współfinansowany ze środ-
ków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.

~na

CAF 2006 w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne
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11 listopada

W piątek,  11  listopada, przypadła  93.  roczni-
ca  odzyskania  przez 

naszą  Ojczyznę  niepodległości. 
To  nasze  najważniejsze  świę-
to państwowe –  jest obchodzone 
dla  upamiętnienia  11  listopada 
1918 r., kiedy to Polska odrodziła 
się po 123 latach niewoli. W na-
szej Gminie obchody rozpoczęli-
śmy mszą św. w intencji Ojczyzny 
i  uroczystościami  przy  pomniku 
w Parku Wojkiewicza, by konty-
nuować świętowanie podczas im-
prez sportowych i kulturalnych. 

W intencji Ojczyzny 
W  tarnowskim  kościele  zgro-

madzili  się  mieszkańcy  Gminy 
i zaproszeni goście, by wspólnie 
pomodlić się w intencji ojczyzny. 
Mszy  przewodniczył  prezbiter 
Adam Prozorowski, a oprawę mu-
zyczną  zapewniło  Koło  Śpiewu 
im. F. Nowowiejskiego. Uroczy-
sty charakter podkreśliła również 
obecność  pocztów  sztandaro-
wych,  reprezentujących  gminne 
szkoły, grupy i stowarzyszenia. 
Po mszy wszyscy,  z Młodzie-

żową  Orkiestrę  Dętą  na  czele, 
przeszli do Parku  im. Wojkiewi-
cza. Był to czas na upamiętnienie 
wszystkich, dzięki którym Polska 
odzyskała niepodległość. Uroczy-
stość,  którą  poprowadził  Paweł 
Joks,    zakończyła  salwa  arma-
ty przygotowana przez Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie.

Sportowe świętowanie
W Baranowie tegoroczny Dzień 

Niepodległości  uczczono  mar-
szem Nordic Walking  i  biegiem 
przełajowym. Na starcie pojawi-
ło się dwudziestu ośmiu zwolen-
ników coraz  to popularniejszego 
marszu  z  kijkami  oraz  trzydzie-
stu trzech biegaczy. Trasa wiodła 
wzdłuż  Jeziora  Kierskiego.  Dy-
stans dla biegnących wyniósł po-
nad  9  km,  a  dla  maszerujących 
ponad 7 km. Najmłodszą uczest-
niczką biegu była dziesięcioletnia 
Klaudia  Rzepczyńska,  a  najstar-
szymi  Piotr Wache  i  Stefan Ko-
morowski  –  61  lat.  Na  wszyst-

kich, którzy ją ukończyli, czekała 
grochówka i pączki. Najszybszym 
zawodnikom  w  poszczególnych 
kategoriach wręczono pamiątko-
we statuetki i nagrody rzeczowe, 
a pozostali wzięli udział w loso-
waniu fantów.

„Śląsk” zachwycił 
Hala  OSiR  wypełniła  się  do 

ostatniego miejsca.  Nic  dziwne-
go,  na  zaproszenie  GOK  „SE-
ZAM”  w  Tarnowie  Podgórnym 
wystąpił  Zespół  Pieśni  i  Tańca 
„Śląsk”.  Specjalnie  na  ten  kon-
cert,  do  standardowego  progra-

mu artyści dołączyli akcenty pa-
triotyczne – wykonali m. in. pieśń 
„Legiony”.
Rozmach  koncertu  –  imponu-

jący. Orkiestra, chór, porywające 
światła i półtorej godziny znako-
mitego,  dopracowanego  w  każ-
dym  szczególe  programu.  Bez 
wątpienia  „Śląsk”  jest  ambasa-
dorem polskiej  tradycji. Tarnow-
ska publiczność, ponad 800 osób, 
najbardziej  efektowne  figury  ta-
neczne nagradzała brawami. A po 
koncercie nie zabrakło owacji na 
stojąco.  ~ARz, AG, JK

Obchody Święta Niepodległości

fot. AG, ML
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Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa chodnika na ul. Rokiet-
nickiej

 Rozstrzygnięto przetarg na moderni-
zację budynku przy ul. Ogrodowej w 
Tarnowie Podgórnym na potrzeby bi-
blioteki

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbo-
wej (od ul. Skórzewskiej do nr 38)

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
chodnika i kanalizacji deszczowej w 
ul. Wierzbowej (od ul. Olszynowej do 
Sojowej) 
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Pielęgniarki przypominają

Uwaga  nowi mieszkańcy Tarnowa  Podgór-
nego, Góry, Rumianka, Jankowic, Ceradza 
Kościelnego, Lusowa, Lusówka, Sierosła-

wia, Sadów.
Prosimy tych, którzy nie wypełnili deklaracji do 

pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, o dopełnie-
nie tej formalności.
Druki  deklaracji  dostępne  są w  gabinecie  pie-

lęgniarki  i  położnej w Tarnowie Podgórnym, ul. 
Sportowa 1 – pierwsze piętro, za laboratorium, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8-9 i 17-18.
Pielęgniarsko Położniczy Ośrodek Medycyny Śro-

dowiskowo-Rodzinnej „SYSTEMA” s.c.
PIELĘGNIARKI:
    EWA KARWOWSKA – 668 694 962
    WŁADYSŁAWA GOROŃSKA – 668 694 961
    MAŁGORZATA KUBIAK – 666 029 964
    IRENA BUDZIAK – 668 694 960
POŁOŻNA:
    MAŁGORZATA   ZYGARŁOWSKA – 668 694 
963, 61 8146 967  ~na

Od  kilku  miesięcy  dzia-
ła w naszej Gminie Sys-
tem Powiadamiania przez 

SMS’y.  Do  zarejestrowanych 
mieszkańców  wysyłamy  komu-
nikaty  charakterze  kryzysowym 
(ostrzeżenia o anomaliach pogo-
dowych, braku wody czy prądu), 
jak  i  informacje  kulturalne  czy 
sportowe.  Komunikaty  są  adre-
sowane do wszystkich mieszkań-
ców Gminy lub do mieszkańców 
poszczególnych miejscowości. 
To, jakie informacje każdy z nas 

otrzymuje zależy od tego, w jakiej 
kategorii się zarejestrowaliśmy. By 
otrzymywać informacje dotyczące 
wszystkich  mieszkańców  Gminy, 
trzeba  zarejestrować  się  w  kate-

gorii: Komunikaty dla wszystkich 
mieszkańców. By otrzymywać in-
formacje  dotyczące  poszczegól-
nych miejscowości  trzeba  się do-
datkowo,  osobnym  SMS-em, 
zarejestrować do tych miejscowo-
ści. Dlatego warto zarejestrować się 
co najmniej do dwóch grup: Wszy-
scy  mieszkańcy  i  Moja  miejsco-
wość. Wtedy mamy gwarancję, że 
wszystkie informacje dotrą. Godne 
polecenia są także kategorie tema-
tyczne: Kultura i Sport oraz Oświa-
ta i Zdrowie. 
Na ostatniej stronie gazety jest 

informacja o tym, jak się zareje-
strować: wystarczy wysłać SMS 
o treści przypisanej do wybranych 
przez nas kategorii.  ~ARz

Choć kolejny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy dopiero w styczniu, 

czyli za dwa miesiące. Ale w na-
szej  Gminie  przygotowania  do 
tego wydarzenia już trwają.
Na  początku  listopada  odbyło 

się pierwsze spotkanie osób zaan-
gażowanych w organizację tej im-
prezy. Sztab został zarejestrowa-
ny, zgłosiliśmy rekordową liczbę 
wolontariuszy – blisko 320! Spe-
cjalne  wielkoorkiestrowe  konto 
zostało  założone  w  ING  Banku 
Śląskim. Na  pewno w  organiza-
cję  finału  włączy  się  kręgielnia 
Vector. Swoją gotowość zadekla-
rowały gminne grupy i stowarzy-
szenia.  Program  przedstawimy 
w przyszłym numerze gazety.
Jak  co  roku  zwracamy  się  do 

Państwa z prośbą o przekazywanie 

różności na loterię fantową i licy-
tacje. Podobnie jak w zeszłym roku 
specjalne bilety wystawi  TPBUS. 
Czekamy  na  dalsze  propozycje. 
Licytowaliśmy  już  autobus,  licy-
towaliśmy wyjazd do USA, co bę-
dzie hitem w tym roku – czekamy 
na Państwa propozycje. 
Informacje na  temat wielkoor-

kiestrowych  działań,  gadżety  na 
loterię  i  deklaracje  o  przedmio-
tach  na  licytacje  przyjmuje  sze-
fowa sztabu Dorota Błoch (Urząd 
Gminy, pok. 116, tel. 61 8959233, 
mail:  wip@tarnowo-podgorne.
pl).  Wszyscy,  którzy  chcieliby 
zostać  wolontariuszami,  jeśli  są 
uczniami,  to powinni  zgłosić  się 
do  koordynatorów  w  szkołach, 
a pozostali w naszym sztabie.
Zapraszamy  –  im  więcej  nas, 

tym lepiej!   ~ARz

Daj się powiadomić!

Machina ruszyła

Bezpłatnie u diabetologa

Gmina  Tarnowo  Podgórne  i  NZOZ  Poznańskie  Cen-
trum  Zdrowia  zapraszają  mieszkańców  Gminy  na  bez-
płatne  konsultacje  w  Poradni  Diabetologicznej  (przede 

wszystkim  leczenie  cukrzycy  i  jej  powikłań)  23  listopada  oraz  
7 i 8 grudnia.
Konsultacje odbywają się w NZOZ Poznańskim Centrum Zdrowia przy 

ul. Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym. Prosimy o wcześniejszą rejestra-
cję osobistą lub telefoniczną (tel. 61 663 64 20 lub 61 8146 392). Konsulta-
cje są współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.   ~ARz
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Gmina Tarnowo Podgórne wygrała ogólnopolski konkurs „Samo-
rząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, którego celem jest nagrodze-
nie i aktywna promocja gmin, które stwarzają wzorcowe warunki 

do rozwoju przedsiębiorczości na ich terenie. Konkurs jest adresowany 
do samorządów, których celem jest wzrost przedsiębiorczości, stwarzanie 
nowych miejsc pracy oraz wykorzystanie potencjału terenów inwestycyj-
nych. Biorą w nim udział gminy zainteresowane nawiązaniem kontaktów 
z inwestorami, stosujące ulgi i ułatwienia dla nowych i już istniejących 
podmiotów oraz dbające o wysoki poziom ich obsługi.
Na  tym nie  koniec  przyznanych wyróżnień: Wójt Gminy Tadeusz 

Czajka został wybrany Najlepszym Wójtem Roku 2011. Kapituła kon-
kursowa przyznała ten tytuł za działania mające na celu rozwój infra-
struktury drogowej oraz za zaangażowanie w rozwój oświaty i poprawę 
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. 
Organizatorami Gali, która odbyła się 29 października w Warszawie 

byli: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu  i Usług, Naczelna 
Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 Consulting. Patronat 
nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Związek Powiatów 
Polskich.  ~ARz (źródło: www.samorzad.org.pl)

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu nagrodzona

Jesteśmy Samorządem 
Przyjaznym Przedsiębiorczości

Do udziału w X edycji kon-
kursu zgłosiły  się 72  sa-
morządy  z  całej  Polski. 

Ostatecznie  Kapituła  Konkursu 
wyłoniła 66 gmin, które spełniły 
wymagania i przeszły pozytywnie 
procedurę weryfikacyjną, uzysku-
jąc  tym  samym  tytuł  i  certyfikat 
„Gmina Fair Play 2011 – Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji ”. 
Gmina Tarnowo Podgórne otrzy-

mała  główną  nagrodę  w  katego-
rii  gmina wiejska wielofunkcyjna 
(taka, w której   zlokalizowane są 
miejscowości bez  praw miejskich; 
o zróżnicowanych funkcjach roz-
wojowych,  obejmujących  przy-

Konkurs „Gmina Fair Play” rozstrzygnięty

Główna nagroda dla naszej Gminy
najmniej  dwie  różne  dziedziny 
gospodarki). Oprócz naszej Gmi-
ny tej kategorii nagrodzono także 
gminy Kobierzyce  i Lesznowola. 
Wręczenie nagród i wyróżnień na-
stąpi 2 grudnia w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie.

Laureatami  nagrody  głównej 
w pozostałych kategoriach zostali:
-  gmina  turystyczna:  podlaska 
gmina Narewka

- duże miasto: Rzeszów
-  miasteczko  i  małe  miasto: 
miasto  i gmina Karlino (Dia-
mentowa Statuetka) oraz gmi-
na Mszczonów

W badaniach  zostali  uwzględ-
nieni wszyscy inwestorzy, którzy 
zrealizowali  dowolny  rodzaj  in-
westycji.  Odpowiedzi  udzieliło 
959  respondentów  reprezentują-
cych przedsiębiorstwa działające 
w gminach, które nie miały wpły-
wu na dobór próby.
W ramach badania zadano przed-

siębiorcom  zestaw pytań  obejmu-
jący:  ocenę  klimatu  inwestycyj-
nego w gminie, sprawność urzędu 
gminy w zakresie obsługi biznesu 
i  inwestorów, wsparcie gminy dla 
rozwoju biznesu, przejrzystość go-
spodarki gminnej, a także promocję 
i marketing gminy.   ~ARz

Wójtowi nagrodę wręczył minister w Kancelarii 
Prezydenta RP Olgierd Dziekoński

fot. archiwum

Poznańskie  Centrum  Pro-
mocji  i  Rozwoju  Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP ogło-

siło  wyniki  plebiscytu  „As  od-
powiedzialnego  biznesu”, w  któ-
rym nagradzane są  najciekawsze 
inicjatywy  społecznie  odpowie-
dzialne.  W  tym  roku  zgłoszono 
63  propozycje  realizowane  przez 
wielkopolskich przedsiębiorców.  
Nagrodę  główną  w  kategorii 

średnich  firm  otrzymał  Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy  Glute-
nex  za  wprowadzanie  na  rynek 
odpowiedzialnych  produktów. 
Firma nieustannie poszukuje no-
wych  surowców  i  udoskonala 
technologię  podnoszącą  jakość. 
Do produkcji stosuje surowce od 
stałych, kwalifikowanych dostaw-
ców z aktualnymi atestami i spe-
cyfikacjami.  Produkowana  żyw-
ność jest pod ścisłą kontrolą.
Ponadto w  plebiscycie wyróż-

niono  także    -  w  kategorii  duże 
przedsiębiorstwa – firmę PBG SA 
za działania na rzecz ochrony śro-
dowiska. Gratulujemy!  ~ARz 
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Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 11 i 27 października

W  październiku  odby-
ły się dwie sesje Rady 
Gminy. Sesję w dniu 11 

października poprzedziła prezenta-
cja pracy magisterskiej absolwenta 
Politechniki Poznańskiej Tomasza 
Gawędy  dotycząca  koncepcji  za-
gospodarowania  terenów  rekre-
acyjnych w Tarnowie Podgórnym 
i  funkcjonalnego  połączenia  ich 
z centrum miejscowości. Nie była 
to  koncepcja  zamówiona  przez 
Gminę, lecz wykonana dla potrzeb 
pracy naukowej, niczym nie ogra-
niczona, całkowicie indywidualna 
wizja  ukształtowania  wybranego 
fragmentu przestrzeni. Koncepcja 
została  nam  przez  autora  profe-
sjonalnie zaprezentowana z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszych 
technik multimedialnych. Wraże-
nie  robiła  zwłaszcza  sugestywna, 
działająca na wyobraźnię makieta 
pozwalająca  na  ocenę  skali  pro-

ponowanych  przez  autora  zmian 
w kształtowaniu przestrzeni. 
Wszystkim spodobał się zwłasz-

cza – charakterystyczny dla mło-
dego  człowieka  –  romantyczny 
i idealistyczny sposób spojrzenia 
na  zagospodarowanie  przestrze-
ni. Polegał on na  stworzeniu ca-
łościowej,  funkcjonalnej, wolnej 
od jakichkolwiek ograniczeń kon-
cepcji zorganizowania przestrzeni 
w samym centrum stolicy Gminy. 
Koncepcji  na  wskroś  nowocze-

snej, w  sposób niebanalny urba-
nizującej znaczne obszary niewy-
korzystywanej dotąd przestrzeni. 
Burzenie  stereotypów,  niebranie 
pod uwagę różnych mniej lub bar-
dziej ważnych ograniczeń i uwa-
runkowań,  jak  np.  istniejącego 
miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego  i  kosztów 
realizacji,  to  w  tym  przypadku 
zrozumiałe i świadome podejście 
autora. Biorąc  pod uwagę osobę 
młodego twórcy opisywanej kon-
cepcji takie wolne od ograniczeń 
spojrzenie  stanowi  jej niewątpli-
wy  atut. Tym bardziej,  że mimo 
braku ograniczeń, a może właśnie 
dlatego opisywana koncepcja wy-
dała się nam niezwykle przyjazna 
człowiekowi  i  środowisku  natu-
ralnemu.
 Wszyscy  byliśmy  pod  dużym 

wrażeniem  talentu  tego  młode-
go człowieka! Ach jakże chciało-
by się wdrożyć tę energetyzującą, 
pasującą  jak  ulał  do  charakteru 
naszej Gminy koncepcję! Nieste-
ty rzeczywistość skrzeczy, kryzys 
puka  do  drzwi  i  realizacja  tego 
typu przedsięwzięcia nawet w na-
szej Gminie musi poczekać! Choć 
kto  wie,  gdy  wybudujemy  już  
aquapark… 
 W programie pierwszej z paź-

dziernikowych  sesji  znalazło  się 
10 uchwał. Dwie z nich dotyczyły 
problematyki  zagospodarowania 
przestrzennego: 
1)  miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenów 
pod dolesienie po północnej stro-
nie  ul.  Bukowskiej  w  Sierosła-
wiu.  Rada  po wnikliwej  analizie 
uchwaliła wymieniony plan.
2) miejscowego planu zagospo-

darowania  przestrzennego  w  Sa-
dach, w rejonie ul. Jeżynowej. Nie 
podjęto tej uchwały, gdyż Rada po 
żywiołowej dyskusji rozstrzygnę-

ła uwagi do wymienionego planu 
w  sposób,  który  wymaga  pono-
wienia procedury uchwalania tego 
planu. Rada zdecydowała między 
innymi o znacznym zmniejszeniu 
powierzchni  działek oraz  nie  do-
puściła  zabudowy  bliźniaczej  na 
omawianym  terenie.  Podejmując 
taką  decyzję  Rada Gminy  kiero-
wała się głównie wolą ogranicze-
nia zabudowy omawianego terenu, 
zwłaszcza w związku ze stosunko-
wo słabo rozwiniętą infrastrukturą 
społeczną w Sadach. Sesję w dniu 
27. 10. 2011 r. zwołałem ze wzglę-
du  na  konieczność  dokonania 
przez Radę Gminy wyboru ławni-
ków do Sądu Rejonowego i Sądu 
Okręgowego  w  Poznaniu.  To 
przewidziana ustawami wyłączna 
kompetencja Rady. W głosowaniu 
tajnym wybrano: Grażynę Syka-
łę  na  ławnika Sądu Rejonowego 
oraz Beatę Włódarczak, Kordiana 
Kucharskiego i Grażynę Wardeń-
ską  na  ławników  Sądu  Okręgo-
wego. Dalsza część obrad upłynę-
ła Radzie na wymianie poglądów 
dotyczących ewentualnych zmian 
w  funkcjonowaniu Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich w Lu-
sowie.
Przed Radą Gminy teraz gorący 

okres.15 listopada rozpoczynamy 
intensywne  prace  w  komisjach 
nad  budżetem  Gminy  Tarnowo 
Podgórne  na  2012  r. Zanim  jed-
nak dojdzie do uchwalenia przy-
szłorocznego budżetu czekają nas 
intensywne prace nad uchwałami 
okołobudżetowymi,  w  tym  nad 
tymi  najistotniejszymi  dotyczą-
cymi podatków i opłat lokalnych. 
Program  każdej  następnej  sesji 
dostępny  jest  zawsze  na  stronie 
internetowej Gminy.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Odważna koncepcja 
zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych w Tarnowie 
Podgórnym jednym 
z tematów sesji
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W piątek, 21 październi-
ka,  w  Szkole  Podsta-
wowej  im.  Jana  Paw-

ła II w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Szkolnej odbył się Turniej In-
tegracyjny w Bocci o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórnego. 
Ostro, jak równy z równym, ry-

walizowały ze  sobą ekipy biorą-
ce udział w I Integracyjnym. Do 
Szkoły  Podstawowej  im.  Jana 
Pawła  II  w  Tarnowie  Podgór-
nym  przyjechały  dwie  drużyny 
ze Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR,  dwie  ze  Stowarzyszenia 
Osób  Niepełnoprawnych  Ami-
cus  z Poznania,  jedna  z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 109 z Kie-
krza i dwie z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 101 z Poznania. Go-
spodarze wystawili dwie drużyny. 
Zespoły  były  trzyosobowe,  bez 
podziału na  płeć ani wiek.  
Turniej rozpoczęło zaproszenie 

zgromadzonych na trybunach go-
ści do rozegrania pierwszego tur-
nieju i… okazało się, że gra bocci 
jest  łatwa  tylko z pozoru. Chwi-
lę  później,  kiedy  do  rywalizacji 

Bocci 
integruje!

przystąpili  zawodnicy,  widownia  z  uwagą  obser-
wowała każdy rzut i każdą zmianę układy piłek na 
parkiecie. Wszystkim udzielało się skupienie i zaan-
gażowanie graczy. Ostatecznie, w walce finałowej, 
drużyna gospodarzy wygrała z reprezentacją Amiku-
sa. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych z Kiekrza.

– Lepszego finału nie mogli-
śmy sobie wyobrazić. Pokazali-
śmy, że wspólna zabawa integruje 
środowisko osób niepełnospraw-
nych i zdrowych. Szczególne po-
dziękowania składam opiekunom 
i wolontariuszom, pomagają-
cym przy organizacji Turnieju. – 
mówi Magdalena Jujeczka, prezes 
ROKTAR-u.
Zwycięska  drużyna  otrzymała 

puchar z rąk Wójta Gminy Tarno-
wo  Podgórne,  a  wszyscy  pamiąt-
kowe dyplomy i upominki, ufundo-
wane przez Lidla. Organizatorami 
Turnieju byli Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych  i  Ich  Rodzin 
ROKTAR oraz  Szkoła  Podstawo-
wa w Tarnowie Podgórnym. W sfi-
nansowaniu imprezy pomogła także 
Gmina Tarnowo Podgórne.   ~ARz

Zacięta rywalizacja w finale

Uczestnicy zawodów

fot. archiwum

Życzenia na setne urodziny
Stefania Piechocka z Przeźmierowa i Genowefa Dziczkowska z Sadów obchodziły 

swoje setne urodziny. Jubilatki odwiedził Wójt Tadeusz Czajka. W imieniu 
mieszkańców Gminy życzył zdrowia, sił, uśmiechu i ciepła rodzinnego. 

Genowefa Dziczkowska Stefania Piechocka
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 sprawozdanie

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 20 i 21 pażdziernika

20 października  odby-
ła XII sesja Rady Po-
wiatu w Poznaniu  na 

terenie  Skansenu  Olenderskiego 
w  gminie  Kwilcz.  Rada  rozpa-
trzyła następujące uchwały:
-  udzielenia  pomocy  finanso-

wej gminie Dopiewo na wykona-
nie nasadzeń w ramach programu 
zwiększania lesistości Powiatu, 
-  udzielenia  pomocy  finanso-

wej Miastu Poznań na opracowa-
nie dokumentacji technicznej bu-
dowy wiaduktu  nad  torami PKP 
(węzeł Kolejowa), 
-  udzielenia  pomocy  finanso-

wej Miastu Poznań na opracowa-
nie dokumentacji technicznej za-
dania  inwestycyjnego  –  budowa 
wiaduktu nad torami PKP (węzeł 
Grunwaldzka – Wołczyńska), 
-  powierzenia  Miastu  Poznań 

niektórych zadań zarządzania dro-
gą powiatową nr 2387P na odcinku 

ul. Grunwaldzka i 2507P na odcin-
ku Wołczyńskiej w Plewiskach, 
- wyrażenia zgody na utworze-

nie  i  prowadzenie  przez  Gminę 
Suchy Las szkoły publicznej Mi-
strzostwa Sportowego w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II. 
21 października radni wysłucha-

li wykładu o statusie radnego, zasa-
dach współpracy  z mieszkańcami 
i organizacjami pozarządowymi. 
12 października odbyło się po-

siedzenie  Komisji  Komunika-
cji,  Budownictwa  i  Infrastruk-
tury  Rady  Powiatu  w  Poznaniu. 
W  posiedzeniu  uczestniczył  dy-
rektor  Wielkopolskiego  Zarzą-
du  Dróg  Wojewódzkich  Marek 
Kmiecik,  który  omówił  realiza-
cję inwestycji i remontów na dro-
gach  wojewódzkich  w  powie-
cie  poznańskim. Łączna długość 
dróg  wojewódzkich  w  powiecie 
poznańskim  wynosi  203,2  km, 
w granicach miast 29,6 km. Dy-
rektor  Kmiecik  przedstawił  na-
kłady  poniesione  w  latach  1999 
– 2009 na sumę 117 467 090 zł, 
w  tym dofinansowanie  samorzą-
dów terytorialnych 5 222 987 zł. 
W  2010  r.  łączne  nakłady  fi-

nansowe wyniosły 59 860 817zł. 
W tym dofinansowanie samorzą-
dów  terytorialnych  355  000  zł. 

Natomiast  planowane  nakłady 
w 2011 r. to 98 642 023 zł, w tym 
dofinansowanie  samorządów  te-
rytorialnych  182  846  zł.  Naj-
ważniejsze  inwestycje  drogowe 
to  budowa  obwodnicy Murowa-
na Goślina  (9,3 km, 78 629 956 
zł,  ze  środków  WRPO),  droga 
nr 307 Poznań – Zakrzewo (4,64 
km, 44 517 057 zł, z WRPO) oraz 
przebudowa  drogi  nr  306  (1,13 
km m.Buk). W 2011  r.  kontynu-
owane są zadania z 2010: rozbu-
dowa  drogi  nr  184  (46  442  699 
zł, Pamiątkowo – Przeźmierowo, 
11,8 km, ze środków WRPO  czas 
realizacji  2011/2012  r.)  oraz  bu-
dowa  ekranów  akustycznych  na 
drodze nr 307  (1 287 294 zł, m. 
Buk).  Po  2011  r.  kontynuowane 
będą inwestycje: rozbudowa dro-
gi  nr  184  Pamiątkowo  –  Prze-
źmierowo oraz drogi nr 184 Mu-
rowana Goślina – Wągrowiec.
W październiku tego roku zło-

żono  wnioski  o  dofinansowanie 
w ramach WRPO na zadania, któ-
re będą realizowane w roku 2012 
–  droga  nr  433 m.  Żerków  oraz 
rozbudowa tej drogi na odc. Swa-
rzędz – Garby.
Z wyrazami szacunku 

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu 

Wtorek,  8  listopada, 
obfitował  w  wiele 
ważnych  wydarzeń. 

W tym dniu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Sejmu VII kadencji, 
które  otworzył marszałek  senior 
Józef  Zych.  Do  Sejmu  przybyli 
prezydent  Bronisław  Komorow-
ski i premier Donald Tusk oraz b. 
prezydenci  Lech Wałęsa  i Alek-
sander  Kwaśniewski,  a  także  b. 
premier Tadeusz Mazowiecki,  b. 
marszałek Sejmu Wiesław Chrza-
nowski, Władysław Bartoszewski 
oraz przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego.

Podczas inauguracyjnych obrad 
nowo  wybrani  posłowie  złożyli 
ślubowanie, wypowiadając słowa 
roty:  „Uroczyście  ślubuję  rzetel-
nie i sumiennie wykonywać obo-
wiązki wobec Narodu, strzec su-
werenności  i  interesów Państwa, 
czynić wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegać Konstytucji i innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Takie 
ślubowanie złożył również Waldy 
Dzikowski, który kandydował do 
Sejmu z okręgu nr 39, obejmują-
cego Poznań  i  powiat  poznański 
(przypomnijmy:  Poseł  otrzymał 
najlepszy  wynik  w  Wielkopol-
sce, zdobywając poparcie 54 647 
osób). W trakcie wtorkowego po-
siedzenia na stanowisko marszał-
ka Sejmu wybrano Ewę Kopacz. 
Wicemarszałkami  zostali Wanda 
Nowicka  (RP),  Cezary  Grabar-
czyk (PO), Eugeniusz Grzeszczak 

(PSL), Marek Kuchciński  (PiS), 
oraz Jerzy Wenderlich (SLD).
W  Pałacu  Prezydenckim  Bro-

nisław  Komorowski  powierzył 
misję  tworzenia  nowego  rządu 
Donaldowi  Tuskowi.  Na  posie-
dzeniu  Klubu  Parlamentarnego 
PO Przewodniczący Partii Donald 
Tusk rekomendował posłom i se-
natorom Rafała Grupińskiego na 
szefa  klubu. W  głosowaniu  par-
lamentarzyści  wyrazili  poparcie 
dla tej kandydatury. Pierwsze de-
cyzje,  które Rafał Grupiński  bę-
dzie podejmować jako szef klubu 
to przede wszystkim ustalenie po-
działu  komisji  sejmowych  i wy-
bór  reszty władz klubu. Funkcję 
szefa  senackiego  klubu  PO  po-
wierzono  ponownie  senatorowi 
Markowi Rockiemu.

~Biuro Poselskie PO
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bezpieczestwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Statystyki policyjne wyraźnie 
wskazują, że wielu zdarzeń 
drogowych można uniknąć, 

gdy  piesi  są  bardziej  widoczni. 
Poruszając  się  drogą  po  ciemku 
bez elementów odblaskowych je-
steśmy widoczni w światłach mi-
jania z odległości 20 – 30 metrów. 
Jeżeli  pieszy  wyposażony  jest 
w  element  odblaskowy,  to  kie-
rowca zauważy go już z odległo-
ści 130 – 150 metrów, czyli ok. 5 
razy szybciej. 
W  ramach  odbytych  spotkań 

z  uczniami  I  klas  szkół  podsta-
wowych  na  terenie  całej  Gminy 
dzieciom zostały  przekazane ka-
mizelki  odblaskowe  (ufundowa-
ne przez Starostę Poznańskiego). 

Takie  „ubranko”  powinno  mieć 
na  sobie  każde  dziecko,  nie  tyl-
ko  uczestnicząc  w  wycieczkach 
szkolnych  czy  rajdach,  ale  rów-
nież w przypadku poruszania się 
po drogach w czasie wolnym.
Kierowcom  przypominamy 

o  prędkości  podczas  poruszania 
się  pojazdem.  Na  terenie  Gmi-
ny działa urządzenie  rejestrujące 
przekraczanie  dozwolonej  pręd-
kości  (każde  miejsce  kontroli 
wykonywanej przez Straż Gmin-
ną oznaczone  jest odpowiednimi 
znakami drogowymi).

Interwencje realizowane w paź-
dzierniku:

3 października, Wysogotowo, 
ul. Żytnia: w  ogrodzeniu  nieru-
chomości uwięziona sarna, dzięki 
pomocy  pracowników pobliskiej 
firmy  udało  się  uwolnić  zwierzę 
i przetransportować do lasu, gdzie 
je uwolniono;

5 października, Lusowo, plac 
Dowbora Muśnickiego: na  jezd-
ni  leży kobieta, którą ze względu 

na stan nietrzeźwy oraz zagrożenie 
dla życia  i zdrowia przewieziono 
ją do izby wytrzeźwień;

6 października, Lusowo, ul. 
Nowa: niezabezpieczona studzien-
ka  kanalizacyjna  (zdjęcie  powy-
żej), najprawdopodobniej nieznani 
sprawcy dokonali  kradzieży wła-
zu, strażnicy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia oraz przekazali informa-
cję odpowiednim służbom;

9 października, Tarnowo Pod-
górne ul. 23 Października: silne 
zadymienie, podejrzenie spalania 
w piecu odpadów, w wyniku prze-
prowadzonej kontroli nie  stwier-
dzono nieprawidłowości, spalany 
był węgiel;

13 października, Przeźmie-
rowo, ul. Rynkowa:  dwa  zgło-
szenia  dotyczące  niezachowania 
środków  ostrożności  przy  trzy-
maniu  zwierząt:  pierwsze  doty-
czyło rejonu skrzyżowania z ulicą 
Wiosny Ludów, gdzie właściciel 
dopuścił  do biegania psa po uli-
cy  (wobec  sprawcy  zastosowa-
no środki prawem przewidziane), 
drugie, podobne, dotyczyło  rejo-
nu skrzyżowania z ulicą Krańco-
wą (prowadzone są czynności wy-
jaśniające);

20 października, Sady, wia-
dukt na drogą K-92: nawierzch-
nia  drogi  zanieczyszczona  żwi-

rem  i  kamieniami,  przekazano 
informacje zarządcy drogi, który 
oczyścił nawierzchnię;

25 października, Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska:  zgło-
szenie dotyczyło mężczyzny, któ-
ry od około dwóch godzin stał na 
środku jezdni, po przybyciu patro-
lu na miejsce w związku z brakiem 
możliwości  nawiązania  kontaktu 
na miejsce wezwane zostało Pogo-
towie Ratunkowe, które po  prze-
prowadzeniu  wywiadu  zabrało 
mężczyznę do szpitala na badania;

25 października, Przeźmiero-
wo, ul. Rynkowa: patrol ujawnił 
parkujący pojazd marki Renault, 
po  sprawdzeniu  okazało  się,  iż 
pojazd figurował w ewidencji kra-
dzionych pojazdów, sprawę prze-
kazano funkcjonariuszom Policji;

28 października, Barano-
wo, wzdłuż trasy K-92: niezna-
ne  osoby  rzucały  kamieniami 
w  przejeżdżające  pojazdy,  choć 
fakt pozostał niepotwierdzony te-
ren został objęty częstszymi kon-
trolami;

31 października, Wysogoto-
wo, ul. Bukowska: ranny lis, na 
miejsce wezwano lekarza wetery-
narii, który zabrał zwierzę (zdję-
cie poniżej).

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Automatyczna 

kontrola prędkości

Dzięki odblaskom  
jesteś bardziej  
widoczny!
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jubileusz

W sobotę, 22 październi-
ka,  odbyły  się uroczy-
stości 90-lecia istnienia 

Koła  Śpiewu  im.  F.  Nowowiej-
skiego.  Rozpoczęły  się  one  już 
wczesnym sobotnim popołudniem 
modlitwą na cmentarzu, złożeniem 
kwiatów  oraz  zapaleniem  zni-
czy za zmarłych członków chóru. 
W  przemarszu  ulicami  Tarnowa 
członkowie udali się do kościoła, 
gdzie  odbyła  się  uroczysta msza 
św., a oprawę muzyczną zapewnił 
chór – jubilat. 
Dalsza uroczystość miała miejsce 

w Domu Kultury „Sezam”. Hasłem 
śpiewaczym „Leć, o pieśni!” nastą-
piło  oficjalne  rozpoczęcie  i  przy-
witanie zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się przedstawicie-
le władz Gminy Tarnowo Podgór-
ne  z  Wójtem  Tadeuszem  Czajką 
na  czele,  przedstawiciel  Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Rady Po-
wiatu, a także naszej instytucji kul-
tury – GOK Sezam, którą reprezen-
tował  dyrektor  Szymon  Melosik. 
Nie  zabrakło  delegacji  zaproszo-
nych chórów, w tym także naszych 
przyjaciół z zaprzyjaźnionego chó-
ru z Wuppertalu oraz sympatyków 
muzyki chóralnej. Sala była wypeł-
niona po brzegi. 
Zgromadzeni  mieli  okazję  za-

poznać się z historią Koła od mo-
mentu  jego powstania do czasów 
współczesnych. Znakomicie przy-
gotowany pokaz zapewnił wszyst-
kim  druh  Jakub  Marchlewski. 
Następnie przez 30 minut koncer-
towali – przy aplauzie publiczno-
ści – tarnowscy chórzyści. Były to 
pieśni głównie o charakterze roz-
rywkowym.  Chór  zaprezentował 
zaledwie niewielką  cząstkę  jakże 
bogatego repertuaru Koła zgroma-
dzonego w ciągu 90 lat.
Po części koncertowej przyszedł 

czas  na  oficjalne  przemówienia, 
życzenia i odznaczenia. Wielolet-
ni dyrygent chóru Szczepan Tom-
czak został uhonorowany Odzna-
ką  Zasłużony  dla  województwa 
wielkopolskiego za wybitny wkład 
w rozwój kultury na terenie woje-

Jubileusz Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego 

90 lat wspólnego śpiewania

wództwa.  Odznakami  Polskiego 
Związku Chórów  i Orkiestr  uho-
norowani zostali niektórzy człon-
kowie  chóru.  Odznaki  wręczali 
prezes Oddziału Wielkopolskiego 
PZCHiO Macierz Mariusz Polar-
czyk oraz wiceprezes Józef Woź-
niak.
Jubileuszowe  spotkanie  zakoń-

czyła  zabawa  taneczna,  na której 
bawili  się  chórzyści  i  zaproszeni 
goście.  Bankiet  odbył  się  w  tar-
nowskiej  strzelnicy.  Z  tej  okazji 
dziękujemy Bernardowi Brońskie-
mu za udostępnienie sali i Krzysz-
tofowi Mizerze za wspaniałe przy-
jęcie  i miłą obsługę. Dziękujemy 
również  dyrektorowi  Szymono-
wi  Melosikowi  za  profesjonalne 

jak zawsze prowadzenie koncertu 
i akompaniowanie, a także nasze-
mu  prezesowi  Jackowi  Smoliń-
skiemu za całą jakże niełatwą or-
ganizację całej imprezy. 
Uroczystości  przeszły  już  do 

historii,  ale  na  długo  pozostaną 
w naszej pamięci. Chór przygoto-
wuje się teraz do licznych koncer-
tów. Najbliższy i najważniejszy to 
Jesienne Święto Pieśni – cyklicz-
na impreza, na stałe wpisana w ka-
lendarz  Koła.  Wkrótce  również 
rozpocznie  się  czas  tradycyjnych 
biesiad  kolędowych.  Serdecznie 
zapraszamy na nasze próby w po-
niedziałki i piątki o godz.19.00.
Ze śpiewaczym pozdrowieniem
Cześć Pieśni!  ~D.Z.

Modlitwa na cmentarzu

Jubileuszowy koncert

fot. archiwum

fot. archiwum
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konsultacje

1. Zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
1.1 Zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

1.1.1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych o charakterze lokalnym Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

GOK „Sezam”, OSiR, organizacje 
pozarządowe

1.1.2. Realizacja programów edukacyjnych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Szkoły, OPS, organizacje poza-
rządowe

1.1.3. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Do roku 2014 UG, OPS

1.1.4. Likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności pu-
blicznej

Do roku 2016 UG, OPS

1.1.5. Dostosowanie pojazdów komunikacji gminnej do potrzeb niepełno-
sprawnych użytkowników

Do roku 2016 UG, OPS, TP BUS

1.1.6. Utworzenie na stronie internetowej Gminy specjalnej zakładki z infor-
macjami skierowanymi do osób niepełnosprawnych

Do roku 2012 UG

1.1.7. Stworzenie sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych przy ist-
niejących klubach sportowych

Do roku 2016 UG, OSIR

1.1.8. Stworzenie mapy miejsc wrażliwych Do roku 2012 UG, OPS

1.2 Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

1.2.1. Wspieranie programów aktywizacji zawodowej Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, miejscowi przedsiębiorcy, 
PUP

1.2.2. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

UG, organizacje pozarządowe

1.3 Zapobieganie zjawisku pogłębiania się niepełnosprawności we wczesnym dzieciństwie
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

1.3.1. Wspieranie powstania klas integracyjnych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Szkoły, przedszkola, PPP (Zespo-
ły orzekające)

1.3.2. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zajęć rehabili-
tacyjnych

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, UG

1.3.3. Utworzenie zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Do końca roku 2012 GJO, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, szkoła

1.3.4. Organizacja i wspieranie warsztatów terapii zajęciowej w T.P. i Prze-
źmierowie

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne! 

Gmina Tarnowo Podgórne jako jedna z 30 gmin w Polsce uczestniczy w projekcie „Decydujmy razem. Wzmocnienie me-
chanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. 
Partycypacja to bezpośrednie, indywidualne lub grupowe uczestnictwo w podejmowaniu i wykonywaniu decyzji władz 

publicznych, dotyczących dobra wspólnego i interesów społeczności. Myślą przewodnią projektu jest nadanie partycypacji wy-
miaru trwałej praktyki życia publicznego.
Liderem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jednym z partnerów Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej. W ramach realizowanego projektu w Gminie Tarnowo Podgórne powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych. W kwietniu tego roku powołany został zespół odpowiedzialny za opracowanie katalogu celów operacyjnych i działań, 
które powinny być realizowane w ramach polityki społecznej Gminy. Do pracy zaprosiłem radnych, przedsiębiorców, przedsta-
wicieli jednostek gminnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, jednostek oświatowych, sportowych i 
kulturalnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Poniżej przedstawiam Państwu zestawienie wskazanych przez zespół celów strategicznych, celów operacyjnych oraz działań 

wraz z informacją o terminie realizacji i jednostce wdrażającej. Zapraszam do składania uwag pisemnie na adres Urzędu Gminy 
z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – konsultacje” oraz drogą mailową na adres bop@tarnowo-
-podgorne.pl. 
Dodatkowo na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce „Konsultacje społecz-

ne” znajduje się ankieta, w której mieszkańcy mogą wskazać wagę poszczególnych działań w skali 1-5. Liczę na to, że zechcą 
Państwo wziąć aktywny udział w tworzeniu kolejnego dokumentu strategicznego w naszej Gminie.
Czekam na Państwa opinie. 

~Tadeusz Czajka Wójt Gminy
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 konsultacje
2. Udoskonalenie systemu opieki edukacyjno-wychowawczej
2.1. Zmniejszenie zjawiska przestępczości wśród dzieci i młodzieży 
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

2.1.1. Aktualizacje mapy zagrożeń Do końca września każdego roku 
obowiązywania SRPS

Straż Gminna przy współpracy 
Policji

2.1.2. Organizowanie spotkań, konsultacji indywidualnych rodziców 
uczniów problemowych ze specjalistami  z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, Szkoły

2.1.3. Organizacja kursu podstaw wiedzy pedagogicznej dla członków rodzin 
z grup problemowych

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, Szkoły

2.1.4. Organizacja spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości 
oraz Policji dotyczących sankcji prawnych grożących nieletnim prze-
stępcom

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Policja, Straż Gminna, Szkoły

2.1.5. Budowa i modernizacja placów zabaw i boisk Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy

2.1.6. Utworzenie punktów pomocy socjoterapeutycznej w gimnazjach Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, psycholodzy i 
pedagodzy szkolni

 2.2. Zwiększenie aktywności społecznej młodzieży
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

2.2.1. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych z udziałem i przy 
współpracy młodzieży (konkurs na najciekawszy temat festynu, 
interaktywne gry gminne)

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

GOK „Sezam”, Szkoły

2.2.2. Realizacja programów informacyjnych w szkołach Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Szkoły, organizacje pozarządo-
we, Straż Gminna, Policja

2.2.3. Wspieranie działania organizacji pozarządowych działających na rzecz 
i przy udziale dzieci i młodzieży

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Szkoły, organizacje pozarzą-
dowe, 

2.2.4. Rozwój wolontariatu 
– akcje informacyjno-edukacyjne

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Szkoły, organizacje pozarzą-
dowe, OPS, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

2.3. Wsparcie rozpoczęcia lub powrotu do aktywności zawodowej młodych matek
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

2.3.1. Dofinansowanie i organizowanie  szkoleń zawodowych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy we współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy, 
organizacje pozarządowe

2.3.2 Wspieranie organizacji warsztatów aktywizacji zawodowej Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy we współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy, 
organizacje pozarządowe

2.3.3. Wsparcie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

GJO, UG

3.Poprawa systemu wsparcia dla osób starszych
3.1. Zmniejszenie wykluczenia społecznego osób starszych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

3.1.1. Akcje informacyjno-edukacyjne na temat praw i przywilejów osób 
starszych

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy, organizacje poza-
rządowe

3.1.2. Wspieranie funkcjonowania Klubów Seniora Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

GOK „Sezam”, Urząd Gminy

3.1.3. Promowanie rodzin wielopokoleniowych – akcje informacyjne Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

UG – gazeta gminna

3.2. Pomoc specjalistyczna dla osób starszych i przewlekle chorych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

3.2.1. Ułatwienie dostępu do opieki specjalistycznej Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

UG, placówki opieki zdrowotnej

3.2.2. Wspieranie rozwoju wolontariatu – akcje informacyjno-edukacyjne Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy, OPS, organizacje 
pozarządowe

3.2.3. Zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, organizacje pozarządowe

3.2.4. Utworzenie miejsc dziennego pobytu dla seniorów Do roku 2016 OPS
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4. Poprawa sytuacji rodzin wymagających wsparcia
4.1. Zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin z grup problemowych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

4.1.1. Wspieranie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, Urząd Gminy, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych

4.1.2. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy, Policja

4.1.3. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących projekty doty-
czące przemocy w rodzinie

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

Urząd Gminy, OPS, organizacje 
pozarządowe

4.1.4. Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych o charak-
terze lokalnym

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

GOK, OPS, organizacje poza-
rządowe

4.2. Poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin z grup problemowych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

4.2.1. Powstanie mieszkań socjalnych Do 2016 roku Urząd Gminy, OPS

4.2.2. Realizacja programów dożywiania oraz wsparcia materialnego rodzin 
najuboższych

Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, organizacje pozarządowe, 
organizacje kościelne

4.2.3. Powstanie grup interdyscyplinarnych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS

5. Aktywna integracja społeczna mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w realizacji wspólnych inicja-
tyw i rozwiązywaniu problemów społecznych
5.1. Integracja w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka realizująca

5.1.1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej Do końca roku 2012 Urząd Gminy, OPS, organizacje 
pozarządowe

5.1.2. Wspieranie powstawania grup samopomocowych Działanie ciągłe w horyzoncie 
czasowym strategii

OPS, organizacje pozarządowe

5.2. Wzrost aktywności społecznej wszystkich grup  
objętych programem
Nr działania Nazwa działania Okres realizacji Jednostka 

realizująca

5.2.1. Organizowanie imprez 
kulturalno-sporto-
wych o charakterze 
lokalnym

Działanie cią-
głe w horyzon-
cie czasowym 
strategii

GOK „Sezam”, 
OSiR, organi-
zacje pozarzą-
dowe, Rady 
Sołeckie

5.2.2. Wspieranie i organi-
zowanie projektów 
realizowanych w 
świetlicach wiejskich

Działanie cią-
głe w horyzon-
cie czasowym 
strategii

GOK „Sezam”, 
UG, OSiR, 
organizacje 
pozarządowe

5.2.3. Realizacja programów 
rozwijających umie-
jętności społeczne

Działanie cią-
głe w horyzon-
cie czasowym 
strategii

GOK „Sezam”, 
UG, OPS, 
organizacje 
pozarządowe

5.3. Wzrost poczucia tożsamości z własnym regionem
Nr działania Nazwa działania Okres reali-

zacji
Jednostka 
realizująca

5.3.1. Wspieranie działań 
rad sołeckich

Działanie 
ciągłe w hory-
zoncie czaso-
wym strategii

GOK „Sezam”, 
OSiR, UG

5.3.2. Realizacja progra-
mów dotyczących 
pogłębiania wiedzy o 
potencjale Gminy

Działanie 
ciągłe w hory-
zoncie czaso-
wym strategii

GOK „Sezam”, 
UG, szkoły

5.3.3. Promocja atrakcyj-
nych miejsc Gminy – 
marketing miejsc

Działanie 
ciągłe w hory-
zoncie czaso-
wym strategii

GOK „Sezam”, 
UG, OSiR, 
organizacje 
pozarządowe

5.3.4. Promocja produktów, 
usług, ludzi wyjątko-
wych dla Gminy

Działanie 
ciągłe w hory-
zoncie czaso-
wym strategii

GOK „Sezam”, 
UG, OSiR, 
organizacje 
pozarządowe

Spotkanie z mieszkañcami Gminy Tarnowo Podgórne
 w sprawie konsultacji projektu 

Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych 
odbêdzie siê  w sali OSiR 

przy ulicy 23 PaŸdziernika 34
 w Tarnowie Podgórnym o

23 listopada 2011 roku

godz. 18.00. 

Uczestnicy otrzymaj¹ materia³y informacyjne.Podczas spotkania przewidziany jest poczêstunek.

Program spotkania:
�Informacja dotycz¹ca projektu "Decydujmy razem".
�Prezentacja projektu Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych.
�Uwagi uczestników spotkania - dyskusja.
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 informacje

Kościół w Tarnowie Podgórnym jest najstarszym 
murowanym obiektem sakralnym naszej gminy. 
Parafia w Tarnowie, została założona na przeło-

mie XIII i XIV wieku, zaś kościół wybudowano w 1464 
roku. Data ta widnieje na zworniku sklepienia wraz z mi-
trą biskupią. Kościół z jego wystrojem jest wpisany do 
Rejestru  Zabytków.  Znajdujemy  tam między  innymi 
zdanie: „Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym należy do jednych z najważniej-
szych obiektów sakralnych powiatu poznańskiego” i da-
lej „Nagromadzone w świątyni dzieła plastyki są świa-
dectwem bogatej historii parafii…, stanowią one również 
cenny dokument minionych epok, będących ważnym 
elementem narodowego dziedzictwa”. 

Ostatni znaczący remont kościoła odbywał się 25 lat 
temu (1985-1989). Datę zakończenia remontu odnoto-
waliśmy na zworniku sklepienia napisem REN 1989.
Obecnie,  impulsem do  rozpoczęcia  kolejnego  re-

montu stały się zarysowania sklepienia. Konieczność 
rozpoczęcia prac remontowych pod konserwatorskim 
nadzorem, wyzwoliła w parafii potrzebę wykonania 
nie tylko naprawy sklepienia ale chęć zajęcia się tym 
zabytkiem kompleksowo.  Pod przewodnictwem  pro-
boszcza prezbitera Adama Prozorowskiego tworzy się 
Komitet Ratowania Najstarszego Zabytku Tarnowa 
Podgórnego. 

Sklepienie
Ekspertyza dokonana przez dr hab. inż. Piotra Rap-

pa i dr inż. Grzegorza Słowek z Instytutu Konstruk-
cji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, wykaza-
ła odkształcenia sklepienia, pęknięcia ceramicznych 
kształtek żeber gotyckich, otwarte spoiny, zarysowa-
nia, kilkucentymetrowe obsunięcia w zwornikowych 
obszarach sklepienia. Obsunięcie stropu powoduje na-
cisk rozpychający na ściany, co w konsekwencji praw-
dopodobnie  jest  przyczyna pęknięć murów. Trudno 
dzisiaj wskazać przyczyny tego procesu. Jedną z hi-
potez są drgania zewnętrzne (przez natężony ruch ko-
munikacyjny). Istnieje duże prawdopodobieństwo po-
głębiania się tego zjawiska, co w ostateczności może 
grozić zawaleniem stropu. Ta wstępna ekspertyza za-
decydowała o zamknięciu kościoła latem 2010 roku 
oraz przyspieszyła zlecenie wykonania prac projekto-
wych.
Najpierw wykonano inwentaryzację budowlaną. Na 

jej bazie powstał projekt autorski dr Piotra Rappa wska-

zujący metodę  naprawczą  stropu. 
Polegać ona będzie na zbudowaniu 
na strychu kościoła konstrukcji że-
browej żelbetowej w osiach starych 
żeber  ceramicznych.  Do  tej  kon-
strukcji  zostaną  podwieszone  na 
stalowych hakach ceglane kształt-
ki  żeber  gotyckich.  Powierzch-
nie wysklepek  pomiędzy  żebrami 
(na  strychu)  zostaną  zabezpieczo-
ne  i  scalone  matą  z  włókna  wę-
glowego  kilkuwarstwowo,  „przy-
klejoną” specjalną zaprawą. Pachy 
pomiędzy  żebrami  zostaną  w  ce-
lach stabilności konstrukcji docią-
żone  drobnym  gruzem  ceglanym. 
Mury zostaną opasane na zewnątrz, 
ściągiem  obwodowym  stalowym 
skręcanym  śrubami  rzymskimi. 
W  dwóch  miejscach  nawy,  we-
wnątrz  kościoła,  mury  zostaną 
ściągnięte ściągami poprzecznymi. 
Podczas remontu sklepienie będzie 
podparte rusztowaniem.
  Projekt ten został przekazany 

do Wojewódzkiego  Konserwato-
ra Zabytków. Przed rozpoczęciem 
prac konieczne jest wykonanie do-
kumentacji budowlanej i kosztory-
su, wybranie firmy budowlanej  z  
doświadczeniem w  pracach  kon-
serwatorskich,  uzyskanie  decyzji 
na budowę. Chcielibyśmy uporać 
się z tymi pracami przygotowaw-
czymi do końca roku, by od wio-
sny rozpocząć remont stropu.
Aktualnie  wykonywane  są  ba-

dania  geologiczne  gruntu,  celem 
właściwego  sposobu  odwodnie-
nia terenu, oraz zbadania ścisłości 
gruntu na jakim posadowiony jest 
kościół. 

Dalsze prace 
Przygotowujemy się pod wzglę-

dem organizacyjnym  i  dokumen-
tacyjnym do dalszych prac remon-
towych. Czeka nas: remont dachu 
i  wieży,  wymiana  dachówki,  na-
prawa konstrukcji wieży i zakon-
serwowanie  lub  wymiana  desek, 
osuszenie murów,  rynny  i odpro-
wadzenie wód deszczowych, wy-
konanie  elewacji,  naprawa  drzwi 
zewnętrznych  i  wewnętrznych, 
renowacja wnętrza - prace malar-
skie, renowacja obrazów, wykona-
nie witraży, ogrzewanie kościoła. 

Do  tego  dochodzi:  remont  kost-
nicy, wykonanie nowych chodni-
ków, muru oporowego,  schodów, 
ołtarza  polowego,  parkanu  oraz 
oświetlenie elewacji . 

Finansowanie
Gospodarzem kościoła jest para-

fia. Stąd na nas będzie spoczywała 
odpowiedzialność za  sfinansowa-
nie  tego  przedsięwzięcia.  Jednak 
na samym początku nie załamujmy 
rąk. Kościół ten jest małym obiek-
tem  o  powierzchni  około  100m2, 
czyli  jak niejeden nasz dom. Jest 
dwukrotnie mniejszy od nowo wy-
budowanej kaplicy na cmentarzu. 
Zatem, mimo że zakres jest szeroki 
a wymagania wielkie – wierzymy 
że damy radę.  
Jesteśmy przekonani,  że oprócz 

parafialnych finansów, znajdziemy 
możliwości uzyskania dotacji z Mi-
nisterstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego, być może z zaprzy-
jaźnionych  tarnowskich  firm.  Li-
czymy  też na finansowe wsparcie 
jednej z najbogatszych gmin w Pol-
sce – naszej Gminy. Na jej terenie 
znajduje się ten zabytek a  widziany 
jest przecież z okien Wójta.
Zostanie  specjalnie  założone 

subkonto bankowe naszej parafii, 
na  które  będzie  można  wpłacać 
ofiary przeznaczone na remont ko-
ścioła. Poinformujemy o tym nie-
zwłocznie. 

Zespół
W  zespole  organizacyjnym  są:  

proboszcz  prezbiter  Adam  Pro-
zorowski  -  przewodniczący,  Do-
brzeniecki  Jacek, Horowska Ani-
ta, Horowski Szymon, Kapturczak 
Michał,  Muszyński  Łukasz,  No-
wicki Wojciech, Pawlaczyk Win-
centy,  ks.  Rembalski  Artur,  Ró-
żewski Marek, Sobański Edward, 
Szała  Józef,  Szkałuba  Tadeusz, 
Szulc Kazimierz, Szumski Krzysz-
tof, Walter Stanisław.
Możecie  Państwo  zasięgnąć 

u tych osób bliższych informacji, 
podzielić się uwagami. O ile uwa-
żacie,  że  możecie  wnieść  wkład 
w organizację  tego przedsięwzię-
cia, zapraszamy.

Zebrał i opracował
~Kazimierz Szulc

Ratujmy nasz najstarszy zabytek      Część I
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Fundacja  „Otoczmy  Troską 
Życie”,  choć  młoda  sta-
żem, aktywnie włączyła się 

w życie lokalnej społeczności.
W  listopadzie  rozpoczęliśmy 

cykl  spotkań  konsultacyjno-pro-
filaktycznych  skierowany  do 
przyszłych matek. Chcemy zain-
teresować  przyszłych  rodziców 
problemami  jakie mogą  ich  spo-
tkać  od  momentu  postanowie-
nia  o  powiększeniu  rodziny  do 
narodzin  oraz  opieką  nad  dzieci 
w  pierwszych miesiącach  życia. 
Stąd  propozycja  spotkań  z  neo-
natologiem Ireną Pietrzykowską, 
położną środowiskową Małgorza-
tą  Jagiełką  i  ginekologiem  Pio-
trem Nyczem.
Fundacja  zgodnie  z  jej  podsta-

wowym  przesłaniem,  czyli  ota-
czaniem  troską  osób  w  obliczu 
bezpośredniego zagrożenia życia, 
podjęła  opiekę  nad  Olą  Stacho-
wiak z Przeźmierowa. Dziewczyn-
ka  jest  uczennicą  1  klasy Szkoły 

….z potrzeby serca…

Aktywni w trosce o życie
Podstawowej im. Arkadego Fidle-
ra w  Przeźmierowie.  Choruje  od 
urodzenia  na wodogłowie  komu-
nikacyjne. Dziecko zostało podda-
ne wielu zabiegom chirurgicznym. 
Obecnie  czeka  na  wszczepienie 
zastawki  do  kręgu  rdzeniowego 
w szpitalu w Poznaniu, a następnie 
skomplikowaną operację połącze-
nia mózgu z zastawką, która odbę-
dzie się w Krakowie. Ola dzielnie 
i  z  pogodą  ducha  znosi wszelkie 
utrapienia postępującej choroby.
27  listopada w Baranowie  od-

będzie  się  „Mikołajkowy  turniej 
piłkarski  Akademia  Agrobexu 
kontra Akademia  Reisa”,  zorga-
nizowany  przez  firmę Agrobex, 
z loterią fantową firmowaną przez 
Fundację  „Otoczmy  Troską  Ży-
cie”. Wszystkich, którzy chcą po-
móc Oli, zapraszamy do wzięcia 
udziału w loterii i szczęśliwie wy-
losowania atrakcyjnych nagród.
Całkowity dochód z loterii zo-

stanie  przekazany  na  wspoma-

ganie  leczenia  Oli  Stachowiak. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie ini-
cjatywy wspomagające osoby bę-
dące  w  obliczu  bezpośredniego 
zagrożenia życia . Zachęcamy do 
wpłat na konto fundacji: 97 1020 
4027 0000 1402 0896 5750. 
Ty też możesz pomóc !

Prezes Fundacji  
,,Otoczmy Troską Życie”

~Barbara Nowak
www.troska-zycie.pl

Serdecznie dziękuję za udzie-
lone mi poparcie i oddany głos 
w minionych wyborach parla-
mentarnych 9.10.2011. Choć nie 
otrzymałam mandatu poselskiego 
nie czuję  smaku porażki.

Udzielony mi  mandat zaufa-
nia jeszcze raz utwierdził minie 
w przekonaniu  o słuszności za-
angażowania się w działania na 
rzecz lokalnej społeczności.

Barbara Nowak

5 listopada  członkowie  Koła Seniorów  w  Przeźmiero-
wie  wybrali  nowego  prze-

wodniczącego Koła  i Zarząd. W 
zasadzie nic się nie zmieniło, bo 
przewodniczącym  został,  jed-
nogłośnie  wybrany,  Stanisław 
Bzdęga. Zarząd również pozostał 
w starym składzie. 
Ten  skromny  pan  nie wyglą-

da  na  przewodniczącego.  Bar-
dziej  przypomina  zabiegane-
go mężczyznę XXI wieku. Pan 
Stanisław  to  dobry  i  wymaga-
jący  człowiek.  Potrafi  nawet 
niezainteresowanych  wciągnąć 
do Koła, które  liczy 188 człon-
ków.  To  dzięki  zaangażowa-
niu  pana  Stanisława  i  Zarządu 
w  ostatnich  latach  aż  10  razy 
uczestniczyliśmy w spektaklach 
operowych, operetkowych  i  te-
atralnych,  poznaliśmy  wiele 
ciekawych zakątków Polski (15 
wycieczek).

Co dobrego w Kole Seniora w Przeźmierowie

Prywatnie pan Stanisław u siebie w domu ma wspaniały ogród. Sta-
rannie zaplanował, gdzie posadzić każdy kwiatek i jak ozdobić oczko 
wodne. Ogród wygląda pięknie! Ma też na grządkach marchewkę, pie-
truszkę, sałatę i zioła.
W tej kadencji powstał też zespół teatralny „Senioritki”, kierowany 

przez Mariolę Ryl-Krystanowską, aktorkę Teatru Animacji w Poznaniu. 
Nasze panie rozwijają ukryte talenty aktorskie, a ich występy cieszą nie 
tylko mieszkańców Przeźmierowa. Za potężną pracę pana Przewodni-
czącego, Zarządu i Senioritek serdeczne podziękowanie składają:

~Członkowie Koła Seniora w Przeźmierowie

Ola Stachowiak
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Miło  nam  poinformować,  iż  reprezentanci 
naszego bractwa udanie zakończyli sezon 
strzelecki. Najpierw  podczas Mistrzostw 

Leszczyńskie-
go Okręgowego 
Związku  Strze-
lectwa  Sporto-
wego  Janusz 
Olszyk  zajął 
I  miejsce  w  pi-
stolecie  central-
nego  zapłonu 
oraz  I  miejsce 
w  pistolecie 
sportowym  kal. 
5,6  mm,  nato-
miast  Andrzej 
Pawlicki  III 
miejsce  w  ka-
rabinie  dowol-
nym.  Następ-
nie  okazało  się, 
że sekcja strzelecka KBS Tarnowo Podgórne z wy-
nikiem 65 pkt  zajęła  I miejsce w klasyfikacji  klu-
bów i sekcji  za rok 2011.  Gratulujemy celnego oka 
i pewnej ręki! 

Sukcesy naszej braci strzeleckiej
Puchar Przechodni Prezesa 
Zjednoczenia we Wrześni
8 października 2011 r w Tarno-

wie Podgórnym odbyła się V edy-
cja zawodów o Puchar Przechodni 
Prezesa Zjednoczenia KBS RP. Do 
rywalizacji  stanęli  przedstawicie-
le  kilkunastu  bractw  z  całej  Pol-
ski, zatem nie brakowało emocji. 
Ostatecznie  puchar  za  przyczyną 
brata  Aleksandra  Mitkowskiego 
powędrował do Wrześni. W imie-
niu Prezesa Zjednoczenia nagrody 
wręczał brat Wiceprezes Stanisław 
Osiewicz.  Pełen gwaru celstat za 

przyczyną przybyłych gości i roz-
bawionych gospodarzy długo  tęt-
nił życiem. Jak zwykle nie zawiódł 
nasz honorowy prezes  i  aktualny 
rycerz  Żniwny  brat Marek  Czaj-
ka, który grą i śpiewem poderwał 
wszystkich do biesiady. 
Warto  dodać,  iż  spore  zain-

teresowanie  wśród  obecnych 
wzbudził autorski program kom-
puterowy do obsługi strzelań  Eu-
geniusza Siedleckiego. W ten spo-
sób po  raz drugi w  sekretariacie 
dominowała klawiatura i ekran. 
V zawody o Przechodni Puchar 

Prezesa Zjednoczenia KBS RP za 
nami. Cóż dodać: zapraszamy już 
za  rok,  w  pierwszą  sobotę  paź-
dziernika.  ~W.M.

Grupa  mieszkańców  Tarnowa  Podgórne-
go  uczestniczyła  w  dniach  15  i  16  paź-
dziernika  w  zorganizowanej  przez  Soł-

tysa  i  Radę  Sołecką  wycieczce  do  Warszawy. 
Zwiedzanie  zaczęliśmy  od Zamku Królewskiego  i 
jego pięknych  sal. Następnie przeszliśmy na Stare 
Miasto,  gdzie  obejrzeliśmy mury  obronne,  Barba-
kan, Kamienne Schodki, byliśmy na tarasie widoko-
wym Gnojna Góra, przy pomniku Małego Powstańca 
i na Rynku Starego Miasta. Idąc Krakowskim Przed-
mieściem obejrzeliśmy z  zewnątrz Pałac Namiest-
nikowski – siedzibę Prezydenta RP, przed którą stoi 
Pomnik Księcia  Józefa Poniatowskiego. Następnie 
zatrzymaliśmy się przy pomniku naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza. Byliśmy w Kościele św. Krzy-
ża, gdzie znajduje się serce Fryderyka Chopina i ser-
ce Władysława Reymonta.
W Parku Saskim przez chwilę w zadumie stanęli-

śmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Byliśmy też 
na  Cmentarzu  Powązkowskim  przy  pomniku Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej i przeszliśmy Aleją Zasłużo-
nych.
Zwiedziliśmy Wilanów  –  dawną  letnią  rezyden-

cję królewską, przeszliśmy przez park francuski przy 
pałacu oraz park angielski. Następnie udaliśmy się 

do Parku Łazienkowskiego, gdzie 
obejrzeliśmy amfiteatr i Pałac na 
Wodzie.  Ostatnim  punktem  pro-
gramu  był  Plac  Defilad  i  Pałac 
Kultury. W Pałacu Kultury wje-
chaliśmy na taras widokowy, skąd 
podziwialiśmy panoramę Warsza-
wy w pięknym, jesiennym słońcu.

Mimo  krótkiego  pobytu  zwie-
dziliśmy wiele ciekawych i zabyt-
kowych miejsc stolicy,
Podziękowania dla organizato-

rów  i Biura Turystycznego MA-
DOR.

~uczestnicy wycieczki

Warszawa zdobyta!
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Kultura  popularna  funkcjonuje  dzisiaj  jako 
dominująca,  tylko czy rozrywka i żart wy-
starczy?  Kultura  to  ważny  element  życia 

każdego człowieka – kształtuje wrażliwość na bodź-
ce i otoczenie, rozwija wyobraźnię, pobudza do kre-
atywnego myślenia, podnosi poziom intelektualny – 
to oczywiście truizmy, ale czy na pewno i czy jest to 
takie oczywiste. 
Korzystanie z teatrów, filharmonii, opery, literatu-

ry, wystaw pomaga w ogólnym rozwoju, kształtuje 
umiejętność  poszukiwania  inspiracji  i  daje możli-
wość wykorzystywania swoich umiejętności w róż-
nych dziedzinach życia,  tak potrzebnych w szybko 
zmieniającym się dzisiaj świece. Jak wyglądamy na 
tle krajów europejskich. Z chwilą wejścia do Unii je-
steśmy, czy chcemy czy nie, porównywani z innymi 
mieszkańcami Europy  i wypadamy słabo.
Badany  ostatnio  indeks  intelektualny mieszkań-

ców Europy (16 krajów) pokazuje, że jesteśmy na… 
14 miejscu, a wśród osób po 60 roku życia na ostat-
nim. A co z młodzieżą? 
Studenci klasują się na 13 miejscu. Z badań Insty-

tutu Książki i Czytelnictwa wynika, że 23 % chłop-
ców nie czyta żadnych książek, a to już bardzo prosto 
przekłada się na dalsze wyniki. Prawie 20 % kobiet 
w Polsce ma wyższe wykształcenie i tylko 14% męż-
czyzn. Kontakt z kulturą wyższą, w tym z literatu-
rą, a więc czytanie, tak w procesie edukacyjnym jak 
i w dorosłym życiu, jest potrzebne i przekłada się na 
inne dziedziny życia, a analfabetyzm funkcjonalny 
utrudnia realizowanie się w XXI wieku.

Okazuje się, że dzisiaj tak pro-
ste czynności jak czytanie ze zro-
zumieniem instrukcji, komunika-
tów, ogłoszeń, informacji sprawia 
trudności wielu osobom, niezależ-
nie od wieku.
A więc warto czytać, bo jak po-

kazują najnowsze badania,  prze-
czytanie  chociaż  jednej  książki 
w  miesiącu,  zmniejsza  prawdo-
podobieństwo  zachorowania  na 
Alzhaimera, a intensywne korzy-
stanie tylko z multimediów utrud-
nia  skupienie  się  przez  dłuższy 
czas na danej czynności. Daje się 
to zauważyć u dzieci i młodzieży, 
a  konsekwencje  będą  widoczne 
w dorosłym życiu.
Aktualności  Biblioteki,  czyli 

propozycje kulturalne dla wszyst-

kich:    „Zabawy  z  językiem  pol-
skim”,  spotkania  autorskie,  pro-
jekcje  multimedialne,  wystawy, 
Rok Czesława Miłosza w Biblio-
tece, duży wybór nowości. 
Bogaty  tematycznie  księgo-

zbiór  zgromadzony  w  naszych 
placówkach  (ponad  64  tys.)  po-
zwala na zagospodarowanie cza-
su wolnego i rozwój intelektualny 
wszystkich od lat 5 do… 105. 
Z  naszych  propozycji  kultu-

ralnych  skorzystało  w  ubiegłym 
roku ponad 19 tys.osób. 
Więcej  informacji  na  naszej 

stronie www.bibliotekatp.pl  i  na 
stronie www.poziom-wyzej.pl. 

~ Iwona Bilińska - Dyrektor

 „Kto czyta książki,  żyje podwójnie”    U.Eco

Biblioteki w Polsce i na świecie

WZP.6721.10.2011                                                  

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chro-
nionego krajobrazu i terenów przyległych w Lusowie – dla terenów 
położonych w rejonie ulicy Ogrodowej oraz dla działki nr 502 – gmina 
Tarnowo Podgórne
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu  zagospodarowania  przestrzennego obszaru  chronio-
nego krajobrazu i terenów przyległych w Lusowie – dla terenów po-
łożonych w rejonie ulicy Ogrodowej oraz dla działki nr 502 wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.11.2011r. do 
13.12.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi w  projekcie  planu miejsco-

wego rozwiązaniami, odbędzie się 28.11.2011r. 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 po-
daniem 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 
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 28.12.2011r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, że 10.11.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Po-
znańska 115, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w gminie Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo dział-
ka 1713, obręb Lusówko działka 318/4 – przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
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Jak każdej jesieni, tak i w tym 
roku w Tarnowie Podgórnym 
rozbrzmiewać będzie muzy-

ka chóralna. Koło Śpiewu im. Fe-
liksa  Nowowiejskiego  zaprasza 
zaprzyjaźnione  chóry,  by wystą-
piły u boku gospodarzy podczas 
Jesiennego Święta Pieśni. 
W tym roku czeka nas dodatko-

wa atrakcja: gościem specjalnym 
imprezy  będzie  zespół  „KLASI-
KA”,  który  przyjedzie  do  Tar-

nowa  Podgórnego  z  litewskiego 
Ukmerge.
Impreza odbędzie się tradycyj-

nie  w  Domu  Kultury  w  Tarno-
wie  Podgórnym.  Koncert,  który 
poprowadzi dyrektor GOK „SE-
ZAM”  Szymon  Melosik,  roz-
pocznie  się 27  listopada o godz. 
15. Wstęp wolny, zapraszamy.

 ~Jarek Krawczyk

Gwiazdkowo i premierowo

Grudzień to nie  tylko czas 
tradycyjnych spotkań wi-
gilijnych.  To  także  mo-

ment,  w  którym  nasze  zespoły 
artystyczne mogą  pokazać  efek-
ty swojej pracy. W nowym cyklu 
„Gwiazdkowe premiery Sezamu” 
proponujemy dwa spektakle. 
Jako pierwszy swoją nową pro-

pozycję  przedstawi Teatr Tańca 
„Sortownia”. Premiera „Antyra-

Litewska „KLASIKA” 
gościem specjalnym

W tym konkursie na równych prawach mogą rywalizować za-równo dzieci, jak i dorośli. Liczy się bowiem pomysł i talent 
plastyczny. Podobnie jak w ubiegłym roku Gminny Ośrodek 

Kultury „SEZAM” ogłasza konkurs na projekt kartki świątecznej. 
Najlepsza z nich zostanie wydrukowana i ozdobi świąteczne życze-

nia. Autor pracy otrzyma także nagrodę rzeczową.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przynieść swój projekt do 

biura GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96). Prace mogą być wykonane 
dowolną techniką. Ważne, by ich rozmiar nie przekroczył formatu A4 
(210 x 297 mm). Termin zgłaszania prac upływa 5 grudnia, a już dzień 
później zostanie wybrana najlepsza praca. Wyniki konkursu opubliku-
jemy na stronie www.goksezam.pl.   ~Jarek Krawczyk

Zostań autorem II Kartki 
Świątecznej Gminy 
Tarnowo Podgórne!

my”,  zrealizowanego  z wielkim 
rozmachem  tanecznego  spek-
taklu,  odbędzie  się  dwukrot-
nie: 2 grudnia o 12 w sali OSiR 
w  Przeźmierowie  i  16  grudnia 
o  13  w  Gimnazjum  w  Barano-
wie.  Kolejna  po  znakomitych 
„Schodach”  sztuka  Piotra  Bań-
kowskiego  i  jego  tancerzy  opo-
wiada  o  przenikaniu  się  świata 
dorosłych i dzieci.

Ciekawie zapowiada się także 
najnowszy  spektakl  wielokrot-
nie nagradzanej grupy teatralnej 
„Zamiast”.  Podopieczni Graży-
ny Smolibockiej wzięli bowiem 
na  warsztat  „Siódmą  pieczęć” 
Bergmana.  Premierowy  pokaz 
sztuki  o  tym  tytule  będziemy 
mogli zobaczyć 16 grudnia o 13 
w  Domu  Kultury  w  Tarnowie 
Podgórnym.  ~Jarek Krawczyk

Ubiegłoroczna kartka świąteczna
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Szanowni Państwo!
Jeżeli obok Was mieszkają  starsi sąsiedzi, którym trudno poruszać 

się, zaproponuj podwiezienie ich na koncert. Sprawisz im i nam wiel-
ką przyjemność.

W imieniu Zespołu „Lusowiacy” – kierownik Krystyna Semba

Jeszcze  świeżo  w  pamięci 
mamy obchody 90-lecia Koła 
Śpiewu  im.  Feliksa  Nowo-

wiejskiego,  a  przed  nami  kolej-
ny piękny jubileusz. 19 listopada 
o godz. 17 w gościnnej hali OSiR 
wystąpi  Zespół  Pieśni  i  Tańca 
„Lusowiacy”. A  okazją  do  tego 
będzie piętnasta rocznica jego po-
wstania. 
Początki  zespołu  sięgają  1996 

roku. Pretekstem do jego powsta-
nia  był  konkurs  „Moja  wieś  ak-
tywna”, którego organizatorem był 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Sielinku. Pierwsze  sukcesy przy-
szły niemal  od  razu,  bo  zarówno 
1996, jak i rok później zespół zo-
stał laureatem wspomnianego kon-
kursu.  Przez  kolejne  lata  zespół 
cieszył  nie  tylko  mieszkańców 
gminy Tarnowo Podgórne; wystę-
pował także w Holandii, na Litwie, 
we Francji, w Bułgarii. Zdobywał 
równocześnie kolejne nagrody, ta-
kie jak dwukrotne pierwsze miej-
sce  na  „Festiwalu  Zespołów  Lu-
dowych”  w  Złotowie,  pierwsze 
miejsce  na  festiwalu  „Lato  nad 
Świną”  w  Świnoujściu,  nagrodę 
„The Best Of  the Best”  na  festi-
walu w bułgarskim Kiten. „Luso-
wiacy”  zostali  także  uhonorowa-

Lusowiacy 
mają 15 lat!

ni odznaką „Zasłużony dla gminy 
Tarnowo Podgórne”.
Program  artystyczny  zespo-

łu oparty jest na ojczystym folk-
lorze.  Poza  tańcami  narodowy-
mi  (polonez,  krakowiak, oberek, 
mazur) w swoim repertuarze po-
siada  tańce  poszczególnych  re-
gionów Polski. W programie ze-
społu  są  także  scenki  rodzajowe 
związane z ludowymi obrzędami 

oraz kolędy i pastorałki w formie 
tanecznej. Grupa co roku jest go-
spodarzem Powiatowego Przeglą-
du  Zespołów  Folklorystycznych 
w Lusowie.
Kierownikiem zespołu jest Kry-

styna Semba, kierownikiem wol-
no – muzycznym Zdzisław Paw-
laczyk a choreografem – Dariusz 
Jezierski.

~Jarek Krawczyk

Bilety na to wydarzenie były 
wyprzedane  już  na  kil-
ka  dni  przed  spektaklem. 

„Rondo”  z  udziałem  Barbary 
Wrzesińskiej  i  Macieja  Damięc-
kiego  okazało  się  sukcesem  fre-
kwencyjnym.  Największą  zaletą 
spektaklu była znakomita gra ak-
torska. To para głównych bohate-
rów sprawiała,  że przedstawienie 
oglądało się z przyjemnością. To te 
fragmenty, gdy byli na scenie, naj-
bardziej  działały  na  wyobraźnie, 
dawały do myślenia i bawiły. Dzię-
ki  Wrzesińskiej  i  Damięckiemu 
mogę z przekonaniem powiedzieć, 
że warto było obejrzeć „Rondo”.

~Jarek Krawczyk

Komplet na „Rondzie”
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KULTURALNY LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011
17-19.11  Środa Wielkopolska – Ośrodkek Kul-
tury

Wyjazd grupy teatralnej „NOVI” na VIII Ogólnopolski Konkurs
Teatrów Młodzieżowych „Melpomena 2011”

18.11 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Niebo nad Saharą” (reż. Karim Dridi) 

19.11 godz. 10  Poznań, Teatr Animacji Wyjazd dzieci z projektu Teatr w Każdej Wiosce na przedstawienie  Teatru Baj pt: „Świat Garmanna”

19.11 godz. 17
Hala OSiR Tarnowo Podgórne

Koncert Jubileuszowy z okazji  XV-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

21.11 godz. 9, 10.30 DK Przeźmierowo
22.11 godz. 11 DK Tarnowo Podgórne

Przedstawienie Teatru Frajda pt: „Dokąd buty poniosą”

22.11 godz. 10 DK Przeźmierowo Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma” – eliminacje gminne.  Finał – 28.11 w Czerwonaku.

24.11 godz. 17 DK Przeźmierowo Kuchnie Świata: spotkanie kulinarne pt.: „Pyry, ziemniaki, kartofle, grule”  Wstęp na zaproszenie

25.11 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza:  „Skóra, w której żyję” (reż. Pedro Almodóvar)

25, 26, 27.11  Środa Wielkopolska Warsztaty artystyczne zespołu „Swingulance”

27.11 godz. 15  DK Tarnowo Podgórne Jesienne Święto Pieśni

28.11  Przedszkole Baranowo, Dom Kultury 
Przeźmierowo, Przeźmierowo
30.11  Przedszkole Lusowo, SP Lusowo,  
DK Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Kalejdoskop gwiazd – najwybitniejsi twórcy”

2.12 godz. ???  DK Przeźmierowo „Scenki z Zoszczenki” -przedstawienie Teatru Trójkąt 

2.12 godz. 12  Przeźmierowo, sala OSiR
16.12 godz. 13  Baranowo gimnazjum

„Gwiazdkowe premiery Sezamu”:  „Antyrama” Teatru Tańca „Sortownia”

5.12 godz.9, 10.30  Przeźmierowo
Przedstawienie „Słoń Trombibombi” teatru Atofri - mikołajkowy upominek Sołtysa i Rady Sołeckiej
dla najmłodszych przeźmierowian

6.12  Tarnowo Podgórne Finał konkursu na kartkę świąteczną

7.12 godz. 10   Lusowo „Uwaga dzieci artysta” – spotkanie z aktorami teatru „Atofri”

9.12 godz.. 18   Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza:  (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl) 

10.12 DK „Orle Gniazdo”
Poznań

Udział dzieci z Koła Muzycznego   W Wielkopolskim Konkursie Młodych Pianistów

11.12 godz. 16  Przeźmierowo Spotkanie wigilijne dzieci z projektu „Teatr w każdej wiosce”

13.12 godz. 8.15, 10  Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza:  (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl) 

13,14,15,16.12  SP Przeźmierowo,Gimnazjum 
Tarnowo Podgórne,  SP Ceradz Kościelny, DK 
Tarnowo Podgórne,  Gimnazjum Baranowo, SP 
Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół  pt: „Obrazy dźwiękami malowane”

15.12 Swadzim, 16.12 Jankowice, 19.12 Sady Wigilie kół plastycznych

16.12 godz. 13
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

„Gwiazdkowe premiery Sezamu”:
„Siódma pieczęć” grupy teatralnej „Zamiast”

Ta  propozycja  zainteresuje 
nie  tylko  miłośników  te-
atru,  lecz  także  dobrego 

humoru. Po wyprzedanym kome-
diodramacie  „Rondo”  w  Tarno-
wie Podgórnym,  kolejna  teatral-
na  propozycja  GOK  „SEZAM” 
to  znacznie  lżejszy,  lecz  nie 
mniej ciekawy spektakl: „Scenki 
z Zoszczenki”.
W  Przeźmierowie  obejrzymy 

krótkie,  komiczne  sceny,  oparte 
na prozie znakomitego rosyjskie-
go pisarza  i humorysty Michaiła 
Zoszczenki.  W  jego  twórczości 
absurd  porewolucyjnej  rzeczy-
wistości  radzieckiej  Rosji  prze-
plata  się  z  brakiem komunikacji 
między  ludźmi. Termin „bohater 
Zoszczenki”  wszedł  na  stałe  do 

Humor i romanse

języka rosyjskiego, jako określe-
nie półinteligenta o bardzo wyso-
kich aspiracjach, ale marnych do 
nich  podstawach.  Bohaterowie 
„Scenek…” posługują się pokręt-
nym i zabawnym językiem, który 
jest równie śmieszny jak sytuacje 
między nimi.
W  realizacji  Teatru  Rozrywki 

Trójkąt  zobaczymy  Beatę  i  Ar-

tura  Belingów, Wojciecha  Czar-
notę,  Sławomira  Krzywiźniaka 
i Ludwika Schillera. Aktorzy nie 
tylko  odegrają  zabawne  skecze, 
lecz  także  wykonają  kilka  prze-
pięknych  rosyjskich  romansów. 
Do Domu Kultury w Przeźmiero-
wie zapraszamy 2 grudnia o godz. 
18. Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk
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W nauczaniu ekologii ważnym elementem 
procesu dydaktycznego są zajęcia w tere-
nie. W czasie ich trwania osiąganie celów 

edukacyjnych staje się efektywniejsze, a także atrak-
cyjniejsze  dla  uczniów. Dodatkowo,  poza  szkolną 
klasą, rośnie motywacja do działania.
Chcąc  przełamać  stereotypy  i  jednocześnie  nie-

ustannie podnosić jakość pracy, już od ośmiu lat kla-
sy  o  profilu  biologiczno-geograficznym  z  Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym biorą 
udział w zajęciach terenowych z ekologii. 
Organizatorami  i realizatorami programu są nauczy-

ciele biologii i geografii, którzy co roku wybierają inny 
temat przewodni zajęć. Tegoroczny to Lasy i zbiorowi-
ska leśne oraz formy geomorfologiczne i historia geolo-
giczna Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Uczniowie mają okazję poszerzyć posiadane  już 

wiadomości oraz udoskonalić umiejętności, co sta-
nowi bardzo ważny element w procesie uczenia. 
Po zakończonym dniu zajęć oraz spożyciu samo-

dzielnie przygotowanego posiłku odbywa się podsu-
mowanie oraz opracowywanie zebranych materiałów 
poprzez  dokumentację  wyników  oraz  obserwacje 
mikroskopowe pobranych próbek wody i gleby. 
Uczestnicy zajęć szybko przekonują się do charak-

teru podjętych działań, współpracują,  podejmują wła-
sne  inicjatywy, a  także, co szczególnie ważne, uczą 
się planować  i oceniać  efekty własnej pracy. Zaję-
cia w Wielkopolskim Parku Narodowym umożliwiają 
lepsze poznanie walorów przyrodniczych i geologicz-
nych  tego obszaru, a wykłady w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej uświadamiają zagrożenia, na jakie nara-
żony jest WPN. Jak mogliśmy dowiedzieć się podczas 

Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia terenowe  w stacji ekologicznej

ćwiczeń, wynikają one bezpośred-
nio  z  lokalizacji  parku  na  skraju 
aglomeracji poznańskiej  i wymu-
szają  konieczność  podejmowania 
działań ochronnych i pielęgnacyj-
nych. Tak  zorganizowane  zajęcia 
służą  także  kształtowaniu  wła-
ściwych  postaw  wobec  przyro-
dy oraz promocji  jej ochrony, co 
współcześnie  okazuje  się  bardzo 
złożoną  i  trudną  problematyką. 
Prowadzona w ten sposób eduka-
cja ekologiczna  i biologiczna po-
zwala  doskonale  połączyć  teorię 
z konkretnym działaniem, a  inter-
dyscyplinarny  charakter  ćwiczeń 
wymaga od uczniów bazowania na 
wiedzy z biologii, geografii, che-
mii i fizyki.

Zajęcia owocują wzrostem za-
interesowania  udziałem  w  róż-
norodnych  działaniach  pro-
ekologicznych.  Motywacją  do 
kontynuacji i ciągłego podnosze-
nia poziomu merytorycznego oraz 
uatrakcyjniania  ćwiczeń  w  tere-
nie  są  bardzo  pozytywne  opinie 
uczestników. 
Mamy nadzieję,  że  zajęcia  za-

owocują  rozszerzeniem  działań 
w  dziedzinie    promocji  ochro-
ny  przyrody    na  terenie  naszej 
szkoły  i w  lokalnym środowisku 
oraz  rozpropagowaniem  postaw 
proekologicznych.  Czy  będzie 
to  efektem  działań  nauczycieli 
i uczniów?

~Alina Stephan- Śmidoda 

LO w Tarnowie Podgórnym znalazło się wśród  50  szkół w Polsce  realizują-
cych projekt „Uczeń online” współ-

finansowany  ze  środków Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki”.
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów 

w  zakresie  kompetencji  kluczowych,  poprzez  udział 
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach 
tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zaso-
bów internetowego serwisu edukacyjnego.
Projektowe  zajęcia  rozpoczęły  się w  listopadzie 

2010  roku.  Czternaścioro  uczniów  uczestniczyło 
w  zajęciach  koła  humanistycznego.  Każdy  z  nich 
stworzył dwa kursy, z których można korzystać, od-
wiedzając platformę supermemo.net.
Nasze uczennice Magda Kuźniak i Natalia Żukiel 

zostały laureatkami konkursu „Wrzuć kurs!”. Naj-

„Uczeń online” w tarnowskim liceum
bardziej  zaangażo-
wane  w  projektowe 
działania  uczennice 
Bogna  Matuszew-
ska, Magda Kuźniak 
i  Weronika  Kaleta 
wyjechały  na  bez-
płatny obóz naukowy do Białe-
go Dunajca i uczestniczyły m.in. 
w  warsztatach  prowadzonych 
przez  pracowników  Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Dziewczy-
ny wróciły bardzo zadowolone, 
bogatsze  o  nowe  znajomości, 
doświadczenia  i niezapomniane 
wrażenia.
 Wszyscy  uczniowie  uczestni-

czyli również w bezpłatnych wy-

kładach na wyższych 
uczelniach.
W tym roku szkol-

nym do projektu do-
łączyła  kolejna  gru-
pa złożona z uczniów 
klas pierwszych. Za-

jęcia potrwają jeszcze trzy lata.
Wszyscy  uczniowie  biorący 

udział w projekcie mają bezpłat-
ny dostęp  do  profesjonalnych  e-
-learningowych kursów multime-
dialnych, wśród nich językowych. 
Zainteresowanych  zapraszamy 

na  stronę  www.supermemo.net 
i śledzenie kursów opracowanych 
przez naszych licealistów.    

~na
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Miło nam poinformować, że sukces odniosła uczennica naszej 
szkoły, szóstoklasistka – Anna Majchrzak.
22 października 2011 roku 170 uczniów ze szkół podsta-

wowych powiatu poznańskiego i miasta Poznania wzięło udział w pią-
tej  edycji  Międzyszkolnego  Konkursu  Historycznego  im.  ks.  prof. 
Edwarda Nawrota – największych zmaganiach konkursowych w zakre-
sie wiedzy historycznej na terenie powiatu poznańskiego. W tym roku 
tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu „Polski Piastów”. Szko-
łę Podstawową im. A. Fiedlera w Przeźmierowie reprezentowało troje 
uczniów: Anna Majchrzak, Agnieszka Lenart oraz Wiktor Kuczyński.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami z za-

kresu początków historii Polski. Ania wykazała się znakomitą wiedzą 
historyczną, znacznie wykraczającą poza poziom szkoły podstawowej. 
Zdobyła zaszczytne drugie miejsce i w nagrodę otrzymała wieżę Hi Fi.
Gratulujemy Ani odniesionego sukcesu, a jej rodzicom tak wspaniałej 

Córki - zawsze chętnej do zdobywania wiedzy. 
~Piotr Leśniewski 

„Talent – to robić z łatwością to,  
co jest trudne dla innych” (H. F. Amiel) 

„(…) z przyjemnością informuję, że Szkoła Pod-
stawowa im. A. Fiedlera w Przeźmierowie uzyska-
ła w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkryw-
ców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta 
przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania 
uzdolnień dzieci i młodzieży”. – Tymi słowami roz-
poczyna się list Katarzyny Hall skierowany do pla-
cówki w Przeźmierowie.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie, minister edukacji na-
rodowej  ogłosiła  rok  szkolny  2010/2011  Rokiem 
Odkrywania Talentów. Chciała w ten sposób zwrócić 
uwagę na potrzeby edukacyjne uczniów wykazują-
cych nieprzeciętne zdolności, w tym  laureatów kon-
kursów i olimpiad.

- W każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego 
ważne jest, by w porę je wyłowić. Duża w tym rola 
zarówno nauczycieli, jak i rodziców. -  podkreśliła 
Katarzyna Hall. 
Odkryciem w naszej szkole stali się Wiktor Hoff-

mann i Wojtek Włódarczak. Chłopcy wykazują zdol-
ności matematyczno –przyrodnicze (drugi Pitagoras) 
i humanistyczne (urodzony historyk).

Wiktor – matematyk. Uczeń uzyskał  tytuł fina-
listy  w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – 
Przyrodniczym w roku 2009/2010, a w roku szkol-
nym 2010/2011 został jego laureatem. 
Inne osiągnięcia matematyczne Wiktora:
II miejsce w  konkursie Złota Żabka 2010/2011, 

uzyskanie  tytułów  laureata  oraz    bardzo  dobrych 
i  dobrych  wyników  w  ALFIKU MATEMATYCZ-
NYM, wyróżnienia w konkursie „KANGUR”. 

SP Przeźmierowo

Szkoła Talentów
Wojtek – humanista. Dziedzi-

ną aktywności, w której wyróżnia 
się Wojtek,  jest historia. W Mię-
dzyszkolnym  Konkursie  Histo-
rycznym  im.  ks.  prof.  Edwarda 
Nawrota SEJM WIELKI I KON-
STYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU 
zajął  I  miejsce,  a    w  Gminnym 
Konkursie  WITAJ SKANDYNA-
WIO -  II miejsce. Wysoki wynik 
uzyskał  również  w  Ogólnopol-
skim Konkursie KRĄG.
Odkrycie  roku  stanowili  rów-

nież przeźmierowscy sportowcy.
Szczególnie umiłowali sobie grę 

w badmintona, piłkę nożną, uniho-
kej,  ale nieobce były  im  również 
inne dyscypliny. Zdolności rucho-
we  i  sprawność fizyczną nasi za-
wodnicy zdobywali na treningach, 
które odbywały  się    na  zajęciach  
Szkolnego Koła Sportowego oraz 
UKS-u. W  ten  sposób  przygoto-
wywali się do sezonowych rozgry-
wek Mistrzostw Gminy, Powiatu, 
Regionu  i Województwa. To nasi 
uczniowie  okazali  się  zwycięz-
cami  finału  woj.  wielkopolskie-
go  w  badmintonie,  a Magdalena 
Świerczyńska  zdobyła  brązowy 
medal w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Młodzików. Szkoła 
uzyskała w  roku 2010/2011  tytuł 
„najbardziej usportowionej szkoły 
w powiecie poznańskim”. 
Muzyka,  taniec  i  śpiew  były 

obecne w naszej szkole od zawsze. 
Od lat  działa tu chór „AMADEO” 
pod  dyrekcją  Jadwigi  Jaskólskiej. 
Tworzy go 50 uczniów z klas I-VI 

(grupa początkująca i koncertowa). 
W czasie 6 lekcji w ciągu tygodnia 
realizowany jest profesjonalny pro-
gram ćwiczeń wokalnych -emisja, 
dykcja,  intonacja,  słuch  harmo-
niczny, poczucie rytmu (w zespole 
i solo). Chór prezentuje bogaty re-
pertuar. Są i utwory ludowe, i roz-
rywkowe, i artystyczne.
Swoimi występami „AMADEO” 

uświetnia  uroczystości  szkolne, 
gminne i regionalne. Bierze udział 
w  wielu  konkursach  organizowa-
nych na  terenie gminy  i poza nią. 
Każde dziecko, które lubi muzykę, 
taniec i śpiew może tu rozwijać ta-
lent i swoje zainteresowania.
Wysoko  oceniany  jest  udział 

śpiewających  dzieci  w  regional-
nych  przeglądach  i  festiwalach. 
Soliści  zbierają  laury  w  konkur-
sach piosenki. Na płytach zareje-
strowano  3  programy  literacko-
-muzyczne  w  wykonaniu  chóru: 
O Mędrku ciekawym świata, Piąta 
pora roku, Oczekiwanie na Święta. 
Cieszymy  się,  że  nasza  szkoła 

została  umieszczona  na  polskiej 
mapie Szkół Odkrywców Talentu 
(w województwie wielkopolskim 
ten tytuł przyznano 17 szkołom). 
To ogromny sukces uczniów, pe-
dagogów, rodziców. Niech to wy-
różnienie  przyniesie  wszystkim 
satysfakcję.  Uczniom  –  z  wyni-
ków konkursów, a nauczycielom 
i rodzicom – z pomocy udzielonej 
dzieciom  zdolnym  w  osiąganiu 
przez nich sukcesów.

~Aleksandra Filipek

Wspaniały sukces naszej uczennicy w Konkursie Historycznym
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prowadziłby warsztat po nim. Sam 
cmentarz okolony niewielkim mu-
rem jest licznie odwiedzany przez 
wycieczki z całego świata. Za bra-
mą rzuca się w oczy mnogość dę-
bowych  nagrobków  pokrytych 
nieco naiwnymi, malowanymi na 
jaskrawy niebieski  kolor,  płasko-
rzeźbami.  Sceny  przedstawiane 
na nagrobkach przedstawiają, kim 
zmarły był za życia lub jak umarł. 
Są  tam nagrobki  przedstawiające 
kierowcę, położną, milicjanta, na-
uczyciela,  popa,  gospodynię  do-
mową czy po prostu pijaka. Mo-
żemy  dowiedzieć  się  także,  jak 
zginęli  niektórzy  pochowani  na 
cmentarzu:  w  wyniku  wypadku 

drogowego  czy  kolejowego,  uto-
pienia, a nawet zabójstwa. 
W  warsztacie  prowadzonym 

w  niewielkiej  odległości  od 
cmentarza  nie  tylko  tworzy  się 
nowe  nagrobki,  ale  także  napra-
wia  i  rekonstruuje  stare.  Dumi-
tru Pop z całą pewnością na brak 
pracy nie może narzekać. Odwie-
dzając niedaleką Rumunię warto 
zobaczyć  ten  niezwykły,  urokli-
wy, a nawet „pogodny” cmentarz. 
Można też zamówić sobie nagro-
bek, pamiętając jednak, że trzeba 
na tyle godnie przejść przez życie, 
aby wizerunek przedstawiony po 
śmierci nie przysporzył rodzinom 
zmarłych zakłopotania. 

~Jarosław Kowalski

edukacja

W październiku rozpoczęła swoją działalność 
Akademia Wiedzy  i Umiejętności Wsze-
lakich. Starzy i nowi żacy w odświętnych 

strojach  i  nastrojach  przybyli  do  świetlicy  szkolnej, 
gdzie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wysłu-
chali wykładu inauguracyjnego Mistrza prof. Kazimie-
rza Ilskiego na temat „Komunikacji w starożytności”. 

1. listopada  w  Polsce  kojarzy  się  jednoznacznie z  dniem  Wszystkich  Świętych.  Odwiedzamy 
w tym czasie groby bliskich, traktując cmentarz 

jako miejsce  zadumy  i  powagi. W  świecie  cmentarze 
i groby bliskich traktowane są różnie, w zależności od 
wyznania, przynależności etnicznej czy kulturowej. Po-
staram się krótko opisać niezwykły cmentarz w niedale-
kiej Rumunii, dla nas niezwykły z powodu swojej inności. 
Jak mówią, w życiu  jest  tylko  jedna pewna  rzecz. 

To śmierć. Spotka każdego człowieka na świecie. Po 
śmierci zwyczajowo chowa się zmarłych na cmenta-
rzach. W Polsce cmentarze spotyka się w miastach i po 
wsiach głównie przy kościołach. Takie nekropolie jak 
cmentarz na Rossie w Wilnie, Łyczakowski we Lwo-
wie, Rakowicki w Krakowie czy Powązkowski w War-
szawie zna praktycznie każdy Polak. Są częścią naszej 
historii. Są jednak na świecie cmentarze odbiegające od 
nam znanych. Mam na myśli Cimitirul Vesel, czyli We-
soły Cmentarz. Położony jest w miejscowości Sapanta 
w rumuńskim regionie Maramuresz, niedaleko granicy 
z Ukrainą. Wyjątkowość tego cmentarza polega na tym, 
iż śmierć jako nieuchronność traktuje się tam pogodnie, 
a niekiedy nawet żartobliwie. 
Początki  cmentarza  sięgają  roku  1935.  Pomysło-

dawcą  i  twórcą pierwszych  „wesołych” nagrobków 
był miejscowy artysta ludowy Stan Ioan Patras, który 
wykorzystał zwyczaje i znajomość wsi marmaroskiej. 
Jego dzieło kontynuuje Dumitru Pop, który pracuje 
w Sapancie do dziś. Niestety, Dumitru nie ma syna, 
a jedynie córki i rozgląda się za uczniem, który po-

24 października  nasza  biblioteka  obchodziła swoje  święto. W  przepięknie  udekorowa-
nych balonikami, serpentynami i bibułkami 

pomieszczeniach  bibliotecznych  dzieci wykonywały 
ilustracje do wysłuchanych bajek. Autorzy najładniej-
szych  prac  otrzymali  w  nagrodę  słodkie  upominki. 
Każdy, kto w tym szczególnym dniu wypożyczył książ-
kę do domu, był częstowany cukierkami. W historii bi-
blioteki nie odnotowano do tej pory tak ogromnej licz-
by wypożyczeń w ciągu jednego dnia. Na korytarzach 
można było spotkać Królewnę Śnieżkę, Chinkę, Pippi 

Wesołe cmentarze

Święto Biblioteki 
Szkolnej

Langstrumpf,  Dziewczynkę  z  za-
pałkami    i  inne postacie bajkowe, 
które  zachęcały  uczniów  do  czy-
tania  (nie  tylko  lektur szkolnych).
Międzynarodowy Dzień Bibliotek 

Szkolnych  znów  za  rok.  Już  dziś 
zapraszamy  do wspólnej  zabawy, 
a póki co – do częstego korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych.

~G.Gibasiewicz, M.Kaczmarek 

Akademia Wiedzy i Umiejętności 
Wszelakich  działa  w  naszej  szko-
le już szósty rok. Została ona stwo-
rzona z myślą o dzieciach zdolnych, 
twórczych,  ambitnych,  które  będą 
miały szansę zdobyć w niestandar-
dowy sposób wiedzę i umiejętności 

Znów ruszyła Akademia Umiejętności Wszelakich wykraczające poza program szkol-
ny. Tematem przewodnim jest sze-
roko pojęta komunikacja.
 Dzieci  będą miały  okazję  brać 

udział w atrakcyjnych wyjazdach, 
warsztatach, wykładach i prezenta-
cjach pod kierunkiem Opiekunów 
Akademii.

~Opiekunowie Akademii
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Jak co  roku, 14 października w Szkole Podsta-
wowej w Lusówku,  obchodziliśmy  święto  ca-
łej  społeczności  szkolnej.  Jednak  bohaterami 

tego dnia byli nasi najmłodsi uczniowie – uczniowie 
zerówki. To  oni,  po  pomyślnym „zaliczeniu” wie-
lu  prób  (m.in.  próby  prezentacji,  wiedzy  i  uśmie-
chu) zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej 
szkoły. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Uczniowie I klasy z rąk pani dyrektor otrzymali swo-
je pierwsze dowody osobiste – legitymacje szkolne. 
W czasie uroczystości usłyszeliśmy również piosen-
ki w wykonaniu uczniów klas młodszych i wiersze 

SP Lusówko

Święto Szkoły

recytowane przez uczniów klasy 
V. Kulminacją uroczystości było 
wykonanie  piosenki  w  wykona-
niu członków Koła Muzycznego. 
Miłą niespodzianką były życzenia 

i słodki upominek od Rady Rodzi-
ców i Anioły cierpliwości od Sa-
morządu  Szkolnego  dla  wszyst-
kich nauczycieli.

~Izabela Czyż

W niedzielę,  2  paździer-nika,  flażoleciści  ze 
Szkoły Podstawowej w 

Lusówku, kolejny  już raz, wzięli 
udział w VII spotkaniu zespołów 
flażoletowych im. St. Czarneckie-
go pt. „Folkowa jesień” w Białę-
żynie  (gmina   Murowana Gośli-
na). Pogoda dopisała,  co  jest nie 
do przecenienia, ponieważ impre-
za odbywała się na świeżym po-
wietrzu.  Każdy  uczestnik  został 
przywitany  tradycyjnym  obiad-
kiem  i  otrzymał  specjalnie  przy-
gotowany  śpiewnik,  połączony z 

Jesienne granie na flażoletach tamtejszych okolic. Nagrodą za jej 
wypełnienie były opisane z humo-
rem  i  pięknie  zapakowane  płody 
roli oraz smakowicie prezentujące 
się  różnorodne przetwory. Dzieci 
były zachwycone. Wspólnie z ka-
pelą „Eka Wuja Jacha” zagraliśmy 
kilka utworów, w tym piosenki lu-
dowe pochodzące z Wielkopolski. 

Całe spotkanie przebiegło w tak 
radosnej i sympatycznej atmos-
ferze, że rozmyślam nad podob-
nym, choćby i skromniejszym (na 
początek) spotkaniem na naszym 
terenie. Jeżeli istnieją w innych 
szkołach jakieś zespoły, to proszę 
niech się ujawnią, żeby było wia-
domo, czy jest nad czym myśleć.

~Renata Kudłaszyk

22 października  2011  r.  odbyła  się  V Edycja  Rejonowego  Konkursu  Hi-
storycznego  organizowanego  przez 

Stowarzyszenie  im.  Księdza  Profesora  Edwar-
da  Nawrota  z  Kiekrza  oraz  Szkołę  Podstawową 
nr  28  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Poznaniu. 
Tematem  tegorocznych  zmagań  była  „Polska  Pia-
stów”.  Do  wzięcia  udziału  w  jednoetapowym 
konkursie  zaproszeni  zostali  uczniowie  piątych 
i  szóstych  klas  szkół  podstawowych  z  Poznania 
i okolicznych gmin. Akces swój złożyło blisko 170 
uczniów powiatu poznańskiego, a wśród nich repre-
zentanci szkół podstawowych z Przeźmierowa, Tar-
nowa Podgórnego, Lusówka i Ceradza Kościelnego, 
na których czekały atrakcyjne nagrody w postaci lap-
topa, wieży stereofonicznej, aparatu fotograficznego 
oraz cennych wydawnictw książkowych. 
Uczestnicy konkursu wypełnili test zawierający 30 

pytań. Najlepszym uczestnikiem tej rywalizacji oka-

Nie obca im Polska Piastów

informatorem.  Na  tej  podstawie 
mógł  rozwiązać  okolicznościo-
wą krzyżówkę, dotyczącą historii 

zał się uczeń klasy piątej Szkoły 
Podstawowej  w  Lusówku  –  Łu-
kasz Zarzycki,  który  zgromadził 
58  punktów  na  60  możliwych. 
Wyprzedził  on Annę Majchrzak 
ze  Szkoły  Podstawowej w Prze-
źmierowie, Sebastiana Nowotne-
go ze Szkoły Podstawowej w Su-
chym  Lesie,  Adriana  Mroza  ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Swa-
rzędzu oraz Laurę Konieczną  ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Tarno-
wie  Podgórnym.  Bardzo  dobry-
mi  wynikami  mogli  poszczycić 
się także inni uczniowie z Lusów-
ka: Hubert Gabory, Natalia Ptak 
czy  Julia Gaładyk  i Michał Ko-
walewski.  Inni  wychowankowie 
Aliny Kardas, nauczyciela histo-

rii w Lusówku i Ceradzu Kościel-
nym, także osiągnęli dobre rezul-
taty. Najlepszą z nich okazała się 
Julia Nowak, która zajęła bardzo 
dobre miejsce w pierwszej dwu-
dziestce uczestników.
Opiekunowi  oraz  wszystkim 

uczestnikom,  a  w  szczególności 
laureatowi  i  zdobywcy  1  miej-
sca Łukaszowi Zarzyckiemu, ser-
decznie  gratulujemy  i  życzymy 
powodzenia.  ~Alina Kardas
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W ramach projektu regionalnego, który już kolejny rok reali-
zujemy w Szkole Podstawowej w Lusowie, uczniowie klas 
IV-tych wzięli udział w poznańskim VI Weekendzie  z histo-

rią (24-25 IX 2011r.).   
W  Sali Białej Urzędu Miasta obejrzeliśmy spektakl  teatralny „O Kró-

lewsko – Cesarskim Trakcie w jednym akcie”, podczas którego odby-
liśmy fascynującą podróż przez historię Poznania. Po przedstawieniu 
dzieci uczestniczyły w warsztatach, gdzie miały możliwość samodziel-
nie zmierzyć się z historią rozwiązując zagadki. 
Na zakończenie naszej przygody z historią udaliśmy się do Kościoła 

Farnego, aby wraz z przewodnikiem zwiedzić tajemnicze, pełne zagad-
kowych pomieszczeń podziemia.

Opiekunowie projektu
~Aleksandra Romczyk, Halina Taciak

Wielkopolska na wyciągnięcie ręki

W  dniu  30  września  
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej  w  Lusowie 

mieli  okazję  uczestniczyć  w  ob-
chodach Święta Jednostki Szkoły 
Podoficerskiej  Wojsk  Lądowych 
w Poznaniu. Obserwowali uroczy-
stą  paradę wojsk  i  pokaz  sprzętu 
wojskowego. W  ten  sposób  roz-
poczęliśmy cykl zajęć związanych 
z obchodami Dnia Patrona Szkoły 
– Generała  Józefa Dowbora Mu-
śnickiego. 
Uczeń  klasy  5B,  Aleksander 

Wiszniowski tak relacjonuje to wy-
darzenie: – Dojechaliśmy na miej-
sce około godziny 10.00. Żołnierze 
wciągnęli flagę Polski na maszt. 
W tym czasie orkiestra grała hymn 
państwowy. Po wciągnięciu fla-
gi około 10 żołnierzy wystąpiło 
i odebrało ordery za udział w misji 
w Afganistanie. Mieliśmy około 2 
godzin na oglądanie różnych pojaz-
dów wojskowych, takich jak: hame-
ry, czołgi i moździerze. Mogliśmy 
wejść do niektórych z nich i dotknąć 
różnych przyrządów.
A  oto  opinie  innych  uczniów 

o wizycie w Jednostce Wojskowej: 
„Moim zdaniem wycieczka była 

super, dużo się na niej nauczyłem.” 
(Szymon N.) 

„Bardzo mi się podobała wy-
cieczka, chciałbym tam pojechać 

jeszcze raz w następnym roku.” 
 (Aleksander W.) 

„Jadąc do domu ciągle my-
ślałem o czołgach. To była moja 
najlepsza wycieczka w życiu.” 
 (Krzysztof D.)

„Największe wrażenie zrobił na 
mnie samochód opancerzony.”
 (Filip B.)

„Bardzo podobał mi się ten wy-
jazd i dużo z niego zapamiętałam.” 
 (Alicja T.)

„Podobało mi się, że można 
było wejść do czołgu. To niezwykłe 
przeżycie.”  (Weronika B.)

„Świetnie prezentowała się or-
kiestra wojskowa”.  (Jagoda N.)

„Zauważyłam, że w wojsku słu-
żą też dziewczyny, może to coś dla 
mnie.”  (Ola K.)
I ja zostanę generałem, jak do-

rosnę!
~Magdalena Pudelska, 

Halina Taciak

SP Lusowo

Jak zostać Generałem?
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SP Tarnowo Podgórne

Pasowanie pierwszoklasistów

Pasowanie  na ucznia to  jed-
na  z  ważniejszych  uro-
czystości  w  kalendarzu 

szkolnym.  W tym roku to wyda-
rzenie zbiegło się z Dniem Patro-
na Szkoły oraz Dniem Nauczycie-
la, a więc był to wyjątkowy dzień. 
14  października  w  wypełnionej 
rodzicami nowej sali gimnastycz-
nej  swój  dzień  mieli  uczniowie 
klas pierwszych. Prawie 100 dzie-
ciaków w  odświętnych  strojach, 
z  lekkim niepokojem czekało na 
rozpoczęcie uroczystości. 
Wprowadzenie sztandaru szko-

ły  przy dźwiękach werbla wpra-
wiło  wszystkich  w  szczególny 
nastrój.  Wspólnie  odśpiewany 
hymn  państwowy  zabrzmiał  do-
stojnie i godnie. Wystąpienie pani 
dyrektor Marii Stachowiak  spra-
wiło,  że  uczniowie  poczuli  się 
bardzo  wyróżnieni  i  ważni.  Po 
krótkim programie artystycznym 
nadszedł wyczekiwany moment. 
Przedstawiciele klas zgromadzeni 
wokół  sztandaru  uroczyście  ślu-
bowali, że będą dobrymi i uczci-
wymi  uczniami,  będą  strzec  ho-
noru  szkoły,  szanować  rodziców 
i  nauczycieli  oraz  kochać  swoją 
ojczyznę.  Potwierdzeniem  tych 
słów było przyrzeczenie złożone 
przez wszystkich uczniów. A po-

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej  w  Tarnowie 
Podgórnym  zakończyli 

zbiórkę kasztanów, żołędzi i orze-
chów dla zwierząt leśnych. W tym 
roku udało się zebrać przez 3 ty-
godnie w miesiącu  październiku 
aż 2 tony 207 kg. To od 4 lat re-
kordowa  ilość zebranych kaszta-
nów.
Zbiórka  mogła  mieć  miejsce 

dzięki uprzejmości Koła Łowiec-
kiego  nr  2  Ratusz  w  Poznaniu 
z  obwodem w Gminie Tarnowo 
Podgórne.  Ogromnym  zaanga-

tem było to, na co uczniowie cze-
kali  najbardziej.  Pani  dyrektor 
dzierżąca w ręce olbrzymi koloro-
wy ołówek, niczym król pasujący 
rycerzy, dotykała ramienia każde-
go pierwszoklasisty  i  uroczyście 
mianowała  na  ucznia.  Ukorono-
waniem  pasowania  były  grom-
kie oklaski  rodziców.   Ta chwila 
zostanie    na  długo  zapamiętana 
przez  dzieci. Dopełnieniem  uro-

czystości  były  pluszaki  w  bire-
tach  trzymające  tarcze  szkolne 
z napisem ,,Pasowanie pierwszo-
klasistów”.
 I tak oto grono uczniów naszej 

szkoły oficjalnie powiększyło się 
o prawie 100 pierwszoklasistów. 
Nowo  pasowanym  uczniom  ży-
czymy    wielu  sukcesów  szkol-
nych. 

 ~D.S.

Pamiętamy o zwierzętach
żowaniem wykazali się Elżbieta 
i Józef Szała – pani Elżbieta każ-
dego dnia  rano  i  po popołudniu 
przez 3 tygodnie odbierała przy-
niesione przez uczniów kasztany. 
Dzięki pomocy dorosłych dzieci 
mogły   po  raz kolejny udowod-
nić, że nie jest im obcy los zwie-
rząt leśnych w zimie.

~Opiekunowie koła przyrodni-
czego kl.I-III



 listopad 2011 \ sąsiadka~czytaj \      29

 edukacja

W  ostatnim  tygodniu  września  w  Gim-
nazjum  w  Baranowie  gościła  grupa  15 
uczniów z Albertus Magnus Realschule 

w Hildesheim, których poznaliśmy w czasie naszego 
kwietniowego wyjazdu do Niemiec. 
Program przygotowany przez nauczycieli zawie-

rał wiele atrakcji. Wraz z naszymi niemieckimi kole-
gami uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych i ar-
tystycznych,  odwiedziliśmy  strzelnicę w Tarnowie 
Podgórnym, gdzie mogliśmy spróbować swoich sił 
w strzelaniu z broni sportowej, obejrzeliśmy spek-
takl  „Makieta Miasta Poznania” oraz oprowadzili-
śmy naszych  gości  po  uroczych  zakątkach Pozna-
nia, rozwiązując przy tym zadania dotyczące historii 
miasta. Wybraliśmy  się  też  do  Nowego  Tomyśla, 
gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach wikliniarskich 
oraz podziwialiśmy okazałe dzieła wprawnych ple-
cionkarzy. W Wolsztynie widzieliśmy dom laureata 
Nagrody Nobla Roberta Kocha, a w tamtejszej pa-
rowozowni mogliśmy podziwiać pełne uroku stare 
lokomotywy.  Po  powrocie  z wycieczki  czekała  na 
nas w szkole uroczysta kolacja przygotowana przez 
nasze rodziny. 

Gimnazjum w Baranowie

Kolejne spotkanie z uczniami z Niemiec

Po kilku wspólnych dniach trze-
ba  było  się  rozstać.  Gdy  żegna-
liśmy naszych przyjaciół,  trudno 
nam było uwierzyć, że  ten pełen 
wrażeń i atrakcji wspólny tydzień 
tak  szybko minął. W  naszej  pa-
mięci  pozostanie  wiele  nowych 
doświadczeń,  wspomnień  oraz 

świadomość, że znajomość  języ-
ków obcych jest dziś niezbędna.
Dziękujemy Radzie Gminy Tar-

nowo Podgórne oraz fundacji Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży w Warszawie za wsparcie 
finansowe naszej wymiany.

~Marta Żak

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. wywiesił w siedzibie  
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
•	 Baranowo – powierzchnia 86 m2 z działki o nr geod. 445
•	 Kokoszczyn - powierzchnia 6200 m2 z działki o nr geod. 43/1
•	 Tarnowo Podgórne – powierzchnia 69 m2 z działek o nr geod. 1155/4 i 1154/4
•	 Przeźmierowo – powierzchnia 207 m2 z działki o nr geod. 1369/18; powierzchnia  495 m2 z 

działki o nr geod 1323/5, działka  o nr geod. 1353 o powierzchni 112 m2, działka o nr geod. 1714 
o  powierzchni 53 m2, działka o nr geod. 1715 o powierzchni 53 m2, działka o nr geod. 1716 o 
powierzchni 53 m2, działka o nr geod. 1717 o powierzchni 88 m2.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-

ściami– pok. nr 11 tel. 61 89-59-208.

Państwu  

Halinie i Czesławowi 
Przybyłom 

najlepsze życzenia 
z okazji 50. rocznicy ślubu 

składa sołtys  
Mieczysław Paczkowski,  

rada sołecka  
i radni z Baranowa

Przedstawiamy terminy i te-
maty  listopadowych  wy-
kładów, które odbędą się w 

Ośrodku ROZMOWA:

Bezpłatny,  otwarty wykład  pt. 
„Seksualność okresu dzieciń-
stwa – co rodzice i wychowawcy 
wiedzieć powinni”
Termin: 22.11.2011 godz.17.00
Prowadząca: Anita Boratyn-Po-

deszwa, psycholog
Rezerwacja:  rozmowa_opp@

wp.pl, 603-408-842
 

Bezpłatne wykłady
Bezpłatny, otwarty wykład pt. „Depresja - co psychiatry czy psy-

choterapeuty?”
Termin: 25.11.2011 godz.19.00
Prowadząca: Izabela Turbaczewska-Brakoniecka, psycholog, psycho-

terapeuta, seksuolog
Rezerwacja: rozmowa_opp@wp.pl, 603-408-842
 
Wszystkie wykłady odbędą się w Ośrodku Psychoterapii  i Pomocy 

Psychologicznej ROZMOWA - ul. Jeżycka 41/5.

W trakcie wykładu będziemy wspierać poznańskie fundacje, tym ra-
zem m.in. Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicz-
nego „Zrozumieć i Pomóc”. Serdecznie zapraszamy! 

~Zespół Ośrodka ROZMOWA
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Piłkarska Akademia Agrobe-
xu nabiera rozmachu. Wio-
sną  wystartowała  w  Swa-

rzędzu  i  po  kilku  miesiącach 
wkracza do Tarnowa Podgórnego. 
Na  razie gościnnie  i w świątecz-
nej  aurze,  ale  niewykluczone,  że 
w przyszłości na dłużej. Inaugura-
cja dokona się w ostatni weekend 
listopada, 26 i 27, podczas „Miko-
łajkowego  Turnieju  Piłkarskiego 
o Puchar Agrobexu”. Zmierzą się 
w nim młodzi piłkarze Akademii 
Agrobexu  ze  swoimi  rówieśni-
kami  z Akademii Reissa. Swoim 
patronatem  imprezę  objął  Wójt 
Tarnowa  Podgórnego  Tadeusz 
Czajka. 
Turniej rozpocznie się w sobotę 

o godzinie 9 w hali tarnowskiego 
OSiR-u. Jako pierwsi do rywaliza-
cji przystąpią drużyny siedmiolat-
ków. Po nich zagrają pięcio- i sze-
ściolatki. O godzinie 11.30 nastąpi 
uroczyste  otwarcie Turnieju.  Pół 
godziny  później  do  gry  przystą-
pią dorośli zawodnicy. Rozegrany 
zostanie mini  turniej  z  udziałem 
reprezentacji Agrobexu,  radnych 
i  pracowników  Urzędu  Tarnowa 

Piłkarskie mikołajki dziennikarz sportowy Marek Lu-
bawiński.

W niedzielę  do  rywalizacji 
przystąpią dzieci starsze w wieku 
od lat 8 do 13. Oczywiście mecze 
będą rozgrywane jedynie między 
rówieśnikami. 
Warto  zaznaczyć,  że  drużyny 

będą  złożone  z  zawodników  ze 
Swarzędza  i Tarnowa Podgórne-
go –  łącznie około 230 zawodni-
ków. Wszystko toczyć się będzie 
pod  opieką  fachową  trenerów 
Akademii Reissa. A mecze  będą 
sędziować  prawdziwi  arbitrzy 
ze  związku  piłkarskiego.  Plano-
wane zakończenie o godzinie 18 
Uświetni je, jakże by inaczej, wi-
zyta  Mikołaja  z  workiem  świą-
tecznych prezentów. 
Turniej Mikołajkowy – oprócz 

rywalizacji  sportowej – ma  jesz-
cze  jeden  niezwykle  istotny  ele-
ment. W czasie  jego  trwania zo-
stanie  zorganizowana  loteria  na 
rzecz  siedmioletniego  dziec-
ka  znajdującego  się  pod  opieką 
fundacji  „Otoczmy  Troską  Ży-
cie”  z  Baranowa.  Środki  zebra-
ne  z  loterii mają  nie  tylko wes-
przeć codzienną opiekę ale także 
przyspieszyć konieczną operację 
plastyczną. 

~Agrobex

Podgórnego oraz drużyny Gwiazd 
Sportu, złożonej ze znanych przed 
laty poznańskich piłkarzy. Impre-
zę  poprowadzi  znany  poznański 

3 i 4 grudnia w hali sportowej OSiR w Baranowo odbędzie się charytatywny  turniej halowej pił-
ki nożnej na rzecz dziewięciomiesięcznej Ka-

tarzyny Wytyk. Dziewczynka urodziła się z chorobą 
genetyczną – mukowiscydozą. Miesięczny koszt le-
czenia wynosi ok. 4.000 zł.
W trakcie turnieju na osoby, które odwiedzą halę 

OSiR będzie  czekać mnóstwo atrakcji, wśród któ-
rych wymienić można licytację piłki nożnej z auto-
grafami piłkarzy Lecha Poznań oraz kosza z wędli-
nami ufundowanego przez firmę dr Maryniak. Poza 
tym będzie można nabyć długopisy za symboliczne 
10 zł, do których dodatkowo organizatorzy dołączą 
upominki w postaci: książek, piłek, koszulek spor-
towych, zdjęć piłkarzy Lecha Poznań z autografami 
i jeszcze wiele, wiele innych.
Ponadto,  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom 

mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne oraz po-
zostałych  osób  Centrum Medycyny  Laboratoryj-
nej  i  Edukacji  Medycznej  zorganizuje  w  sobo-
tę w godz. 08:00 – 11:00   mobilny punkt pobrań, 

gdzie wysoko wykwalifikowany 
personel  umożliwi  przeprowa-
dzenie  w  atrakcyjnych  cenach 
badań  diagnostycznych.  Bę-
dzie można  skorzystać  z  jedne-
go z dwudziestu trzech paneli od 
badań  podstawowych  przez  ba-
dania  kardiologiczne,  tarczyco-
we, hormonalne, do badań nowo-
tworowych (szczegóły na portalu 
www.poziom-wyzej.pl w zakład-
ce  Aktualności).  Osoby  chęt-
ne  do  przeprowadzenia  proszo-
ne  są  o  przyjście  na  czczo  oraz 
przyniesienie  moczu  do  badań 
w specjalnych plastikowych po-
jemniczkach, które można zaku-
pić w aptece. Wyniki badań (plus 
darmowe ich omówienie) będzie 
można odebrać następnego dnia, 
w hali OSiR w Baranowie. 

Pieniądze uzyskane z  licytacji, 
sprzedaży długopisów oraz 10 % 
kwoty uzyskanej z badań wesprze 
konto chorej Kasi.

 
W  przypadku  jakichkolwiek 

dodatkowych pytań proszę o kon-
takt telefoniczny pod nr (48) 502 
335 676 lub (48) 783 444 222.

 
Organizatorami  akcji  są  Cen-

trum  Medycyny  Laboratoryjnej 
i  Edukacji  Medycznej  w  Prze-
źmierowie, firma Futbolplanet.pl 
z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  
ul. Głogowskiej 137 oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Pod-
górne.

~Ania Gibała

POMÓŻMY KASI!
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Rundę pierwszą Rankingu Sołectw Gminy Tar-
nowo  Podgórne  wygrało  Tarnowo  Podgór-
ne. Do zawodów, które odbyły się 6 listopada 

w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym zgłosi-
ło się dziewięć drużyn. Tegoroczna sołecka rywalizacja 
przyjęła nową formułę. Edycja 2011/2012 została bo-
wiem podzielona na cztery rundy: trzy będą rozgrywa-
ne w halach sportowych, a czwarta podczas obchodów 
Dni Przeźmierowa 2012. Nowością są również konku-
rencje. Nie znajdziemy  już wśród nich dotychczaso-
wych turniejów w piłce nożnej, kręglarstwie czy piłce 
siatkowej. Zamiast nich pojawiły się takie konkurencję 
jak szachy i warcaby, konkurs wiedzy, wielobój rodzin-
ny i rekreacyjny, przeciąganie liny, rzut lotką do tarczy 
i rzuty karne na bramkę. Szczegółowy regulamin moż-
na pobrać na stronie www.osir.pl w zakładce pobierz.
Wyniki pierwszej rundy:

MIEJSCE SOŁECTWO PUNKTY (suma)
1 Tarnowo Podgórne 123
2 Góra i Sady 115
4 Lusówko 113
5 Przeźmierowo 110
6 Baranowo 106
7 Kokoszczyn 93
8 Swadzim 78
9 Wysogotowo 47

~Ania Gibała

Nowy ranking

Turniej Półfinałowy Juniorów Wielkopolskiej 
Ligi  Unihokeja  2011  „florbalki.pl”  cyklu 
rozgrywek unihokeja w Wielkopolsce odbył 

się  29 października w hali  sportowej OSiR w Ba-
ranowie. Hasłem przewodnim cyklu  jest:  „Sport  – 
Uśmiech – Zabawa, unihokej to dla nas ważna spra-
wa 2011”. 
W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny, spo-

śród których dwie awansowały do finału ligi. W pół-
finale zmierzyły się UKS Baranowo, UKS Iskra Ko-
łaczkowo, UKS Kwiatowe Gimnazjum 55 Poznań 
oraz UKS Victoria Gułtowy. Do następnej fazy roz-
grywek  zakwalifikowały  się  Uczniowskie  Kluby 
Sportowe z Poznania i Gułtów.  

Półfinałowe rozgrywki

Zgodnie z zapowiedziami, 5 i 12 listopada odbyły się dwa z czte-
rech podstawowych kursów Nordic Walkingu. Zajęcia prowadził 
Tomasz Zielazek,  instruktor Nordic Walking  Polskiej  Federa-

cji Nordic Walkingu/International Nordic Walking Federation -INWA 
wraz  z  synem. Za  każdym  razem w  części  teoretycznej  trzydziesto-
osobowe grupy poznawały Nordic Walking,  zasady doboru  przyrzą-
du;  technik marszu oraz jego wpływ na poprawę zdrowia człowieka. 
W części praktycznej uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jak regulować 
długość kijków oraz jak je dobierać do indywidualnych potrzeb. Przed 
pokazem chodzenia odbyła się rozgrzewka każdej partii ciała począw-
szy od stóp, a skończywszy na głowie. 

Częścią główną każdych zajęć był marsz, podczas którego wszyscy 
uczyli się właściwego chodzenia z kijkami pod okiem trenerów wyłapu-
jących i korygujących ewentualne błędy. Ostatnią częścią zajęć był stre-
aching, czyli rozciąganie mięśni po treningu. W listopadzie odbędą się 
jeszcze dwa kursy: 19 w Przeźmierowie i 26 w Baranowie. Organiza-
tor, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zaprasza 
wszystkich chętnych. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod 
numer 61 814 74 41 lub pisząc na adres a.gibala@osir.pl

 ~Ania Gibała

WYNIKI TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO
1.  UKS Iskra Kołaczkowo vs UKS Kwiatowe Gimnazjum 55 Poznań - 5 : 

5 (1:3, 3:1, 1:1)
2.  UKS Victoria Gułtowy vs UKS Baranowo - 12 : 12 (5:3, 5:4, 2:5)
3.  UKS Iskra Kołaczkowo vs UKS Victoria Gułtowy - 3 : 7 (0:3, 2:0, 1:4)
4.  UKS Baranowo vs UKS Kwiatowe Gimnazjum 55 Poznań - 4 : 12 (0:3, 

2:4, 2:5)
5.  UKS Kwiatowe Gimnazjum 55 Poznań vs UKS Victoria Gułtowy - 7 : 

6 (2:1, 4:4, 1:1)
6.  UKS Baranowo vs UKS Iskra Kołaczkowo - 17 :10 (5:5, 7:5, 5:0)

KLASYFIKACJA TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO

MIEJSCE DRUŻYNA MECZE
PUNKTY ZDOBYTE  

– PUNKTY STRACONE

1 UKS KWIATOWE GIM. 55 POZNAŃ 7 24 - 15

2 UKS VICTORIA GUŁTOWY 4 25 - 22

3 UKS BARANOWO 4 33 - 34

4 UKS ISKRA KOŁACZKOWO 1 18 - 29
~Ania Gibała

Kursy na półmetku

Uczestnicy zajęć w Tarnowie Podgórnym fot. archiwum
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Z żalem zawiadamiamy o śmierci 
wieloletniego wiceprezesa 

Towarzystwa Pamięci Generała 
Józefa Dowbora Muśnickiego 

Zbigniewa Inglota
Rodzinie wyrazy współczucia 

składają 
członkowie Towarzystwa

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci mamy, teściowej, babci i prababci  

oraz naszej koleżanki 

śp. Krystyny Wójtowicz 
składają zarząd oraz członkowie Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym

DAM PRACĘ
• Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka w Tarnowie Podgórnym. tel. 
600-444-512
• Zatrudnię elektryka samochodowego 
lub elektronika z zakładzie usługowym 
Auto Klucz, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 
55, tel. 602-122-860
• Poszukuję opiekunki dla trzylatki w 
Lusówku na Osiedlu Rozalin. Odbiór z 
przedszkola i opieka po oraz całodnio-
wa opieka w trakcie ewentualnej cho-
roby. Tel. 506 170 937.
• Kryzys? Nie u nas! Zatrudnimy ludzi 
ambitnych, chcących pracować i zarabiać 
(min. śr. wykszt). Tylko ty sam możesz się 
przekonać, że jest to idealna praca dla 
ciebie. Zadzwoń, tel. 502 654 217

• Firma LION INVESTMENT GROUP za-
trudni na stanowisko doradca/menadżer. 
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać 
na adres: bartosz.szofer@hotmail.com
• Zatrudnię elektryka samochodowego 
lub elektronika z zakładzie usługowym 
Auto Klucz, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 
55 - tel. 602-122-860
• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego, Sady, ul. Ludowa 19, Od 9.00 
-18.00. tel. 500-175-533
• Szukam emerytowanej mobilnej na-
uczycielki do dwójki dzieci 11 i 8 lat, tel. 
(9-15) 61 849 55 35
• Praca dla pani w recepcji na basenie 
w Przeźmierowie. Różne dni i godziny 
pracy (dobry kontakt z klientem i ob-
sługa komputera, wiek do 45lat). tel. 
602-672-289

• Poszukuję mobilnej osoby do odbie-
rania dziecka ze szkoły oraz sprzątania 
domu w Baranowie, tel. 604 615 404
• 110SZUKAM PRACY
• Poszukuję odpowiedzialnej pani do 
sprzątania w smochowicach – 1 raz w 
tgodniu – godziny przedpołudniowe”  
kontakt 609 116 716
• Doświadczona opiekunka zaopieku-
je się dzieckiem w Przeźmierowie, tel. 
721 674 461
• Mężczyzna lat 27, średnie, B+E, wózki 
widłowe, suwnice, komputer, j. agniel-
ski - Szuka pracy, tel. 604 695 514
• Szukam pracy na cały etat jako sprzą-
taczka w dużej firmie lub szkole na go-
dziny popołudniowe. tel. 510-973-616
• Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 721 273 222

• Kierowca AC Przeźmierowo, do-
świadczenie (pojazdy-wywrotka) szuka 
pracy, tel. 694 043 808.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą 
osobą, tel. 667 268 570
• Emeryt szuka pracy tel. 61 8142 567.
• Mężczyzna lat 53 kat. C, wózki widło-
we HDS, także doświadczenie biurowe 
szuka pracy, tel. 669 323 776
• Pilnie poszukuję pracy. Sprzątanie 
domu od pon.-czw. 10 zł/godz. Prze-
źmierowo, Baranowo, tel. 722 009 372.
• Zaopiekuję się dzieckiem cały etat, 
doświadczenie, Przeźmierowo lub T. 
Podg., tel. 78 14 43 917
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta: 
manicure,pedicure,hybrydy,tipsy itp. - 
510-798-699
• Doświadczona 48 latka zaopiekuje się dziec-
kiem u siebie w domu. Lusowo 504 548 411

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Zofia Michałek, Waldemar Maciejewski, 
Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji 
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja 
nie zwraca dostarczonych materiałów!

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 14.11.2011 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  „Śląsk” w Tarnowie Podgórnym, fot. M. Lewoczko

1 listopada 2011 roku 
odeszła po nagrody do Pana

ŚP
Mieczysława Braniewicz

Wielki i oddany społecznik niezwykle skromny 
człowiek, wieloletni skarbnik naszego towarzystwa. 

Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają 
Zarząd i Członkowie Towarzystwa Polsko-
Holeniderskiego Ceradz Kościelny - Norg.

Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w ostatniej drodze 

śp. Anety Noak 
księdzu wikaremu Arturowi, delegacjom, przyjaciołom, znajomym, 
sąsiadom, mieszkańcom Tarnowa Podgórnego za złożone kwiaty 
i zamówione msze święte składamy serdeczne podziękowania.

Rodzina

    „Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
     ks. Jan Twardowski

Naszej długoletniej pracownicy

Zofii  Grześkowiak
oraz najbliższej rodzinie

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci ukochanej córki

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

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

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św.  

i ceremonii pogrzebowej 

śp. ANETY NOAK
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 
Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, 

wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać” składa mąż z synem
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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

Firma od 1990
Gastro Serwis

Restauracja Pub

Kaêmierz, ul. Rynek 16
tel. 61 295 62 37

tel. kom. 502 37 97 01
restauracja@dobryadres.com.pl

Kreatywność i indywidualna aranżacja.
Pomoc i wskazówki w osiągnięciu celu.
Praktyka, doświadczenie i zachowanie

treści bez przerostu formy to nasze
najważniejsze założenia od 20 lat.

Organizacja:
przyjęć rodzinnych
przyjęć ślubnych
spotkań towarzyskich
wieczorków tanecznych
strefa dziecka, urodziny - menu dziecięce
szkoleń � rmowych
catering
doradztwo organizacyjne

Czynne od wtorku do niedzieli od 12...

www.dobryadres.com.pl

CHOINKI
JODŁY

SPRZEDAŻ

531 20 20 80
SUPER CENY!!

kaukazkie
(żywe do wycięcia)

LUSOWO 
BON sprzeda dzia ki 

budowlane
tel. 601 34 25 60

LUSOWO 
BON sprzeda 

lokal us ugowy
z cz ci  mieszkaln  

tel. 601 34 25 60

Firma Lidl Polska Sklepy Spożywcze
do swojej placówki przy

ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym

poszukuje osób na stanowisko

Pracownik Sklepu
Od kandydatek / kandydatów oczekujemy:

• zaangażowania, gotowości do aktywnej współpracy 
• dyspozycyjności (praca w systemie zmianowym) 
• mile widziane doświadczenie w handlu w branży spożywczej 

Oferujemy:
• stabilną, interesującą i odpowiedzialną pracę 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• podnoszenie kwalifi kacji przez szkolenia 
• możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie prosimy o  przesłanie listu motywacyjnego wraz 
z życiorysem na adres e-mail: rekrutacja.jankowice@lidl.pl

W temacie wiadomości prosimy dopisać „Pracownik Sklepu + nazwa miasta".

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z  wybranymi kandydatami. W  aplikacji prosimy zawrzeć następujące sformułowanie: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 
prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Lidl Polska (zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z 29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Sprzedaży
ul. Przemysłowa 2
62-080 Tarnowo Podgórne

POKOJE
DO WYNAJĘCIA

782 225 988
Tarnowo Podgórne

Fabryka Mebli BALMA SA
Zatrudni osobę  na stanowisku 

TOKARZ – FREZER
Wymagane doświadczenie w pracy  

na podobnym stanowisku.

Oferty pracy można składać osobiście  
w siedzibie Fabryki Mebli BALMA SA,  

ul. Poznańska 167, Tarnowo Podgórne 
lub na e-mail: kadry@balma.com.pl

Firma Chemes
M. Szperliński Sp. z o.o.

poszukuje osób na stanowisko

Pomocnik Produkcji
Oczekujemy zaangażowania,

spostrzegawczości i pracowitości
oraz gotowości pracy

w systemie czterozmianowym.
 

Chcesz pracować w miłej atmosferze
w renomowanym przedsiębiorstwie

prześlij swoje podanie na adres siedziby �rmy:
ul. Drukarska 1, 62-080 Sady.

kadry@chemes.eu

Sprzedam piękną działkę
budowlaną w Lusówko
bardzo blisko jeziora.
tel. 61 8147-722

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

PSYCHOTERAPIA

660 140 488
DLA OSÓB

W KRYZYSIE ŻYCIOWYM

Serdecznie zapraszamy

zaproszenie: 120 zł/os.
Zgłoś swój udział - zarezerwuj stolik

tel. 61 896 24 00
e-mail: tarnowo@hotel500.com.pl

NA WYJĄTKOWY
WIECZÓR ANDRZEJKOWY

26 listopada 2011
godz. 20:00

***

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Kosmetyka

Pn - Pt  800 – 2000

Sob. 800 – 1500
Serdecznie
      zapraszamy!

Baranowo, ul. Wiosenna 20
kom. 605 268 963, 696 482 288

• Manicure  hybrydowy
•  Prostowanie włosów KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPYTM
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¸Ó˚KO, SZAF¢, FOTELE
SOSNOWE

sprzedam tanio
604 372 440

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

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

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

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

788 080 953

MIAŁ 495 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 540 zł/tona
ORZECH I 695 zł/tona
EKO GROSZEK 660 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!!

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

STOLARSTWO
• schody • drzwi •
• bramy • okna •

• tarasy • naprawy •
Przeêmierowo

503 092 778

TOYOTA YARIS
NISSAN MICRA

KUPIĘ
602 609 278

KIEROWCA
Z SAMOCHODEM DOSTAWCZYM

PODEJMIE WSPÓŁPRACĘ
697 767 900

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

Krzysztof
               Ratajczak
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AEROBIC
pon., środa 19.00

SP - Przeźmierowo
510 076 651

100 m2 DO WYNAJ¢CIA
Przeêmierowo, Wrzosowa

(biuro, hurt, magazyn)

61 8 141 325

GEODETA
509 553 381

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

tel. 503 49 16 18

ZAPRASZAMY
10.00 - 18.00

Blues Hotel, ul. Prusimska 7, 60-427 Poznań
tel: 61-849 86 00     |     web: www.blueshotel.pl     |     mail: rezerwacja@blueshotel.pl

Śpiewająco zorganizujemy:     przyjęcia weselne     |     uroczystości rodzinne     |     imprezy okolicznościowe

W Blues Hotel to Goście grają pierwsze skrzypce. Nadajemy szczególny 
ton organizowanym uroczystościom, gdyż wiemy, co komu w duszy gra.
Symfonia smaków i aromatów serwowana przez naszego szefa kuchni 
z pewnością zachwyci nwet najbardziej wyra�nowane podniebienia.
W naszym Hotelu dbamy o to, by każdy z Gości poczuł bluesa. 

ŻŁOBEK - Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15, tel. 506 234 510
biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl

OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

www.aquavida.pl

BASEN
• AQUAAEROBIK
• NAUKA PŁYWANIA
• ZAJĘCIA  Z NIEMOWLAKAMI  oraz …

PRZEŹMIEROWO
602-423-790
604-505-233

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

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY
tel. 602 787 985

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

Wykwintne Menu
Renomowany DJ
Dodatkowe atrakcje
Alkohol we własnym zakresie

Sylwester Glamour

Alkohol we własnym zakresie

Sylwester Glamour
Cena

250 zł/os.

Zapraszamy!
tel. +48 721 294 204, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

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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Rabat jest udzielany od cen katalogowych. RRSO wynosi 4,99% dla kredytu 50/50 – na modele Renault: Mégane Génération w cenie 47 900 zł, Laguna w cenie 66 600 zł, Clio w cenie 
33 900 zł – oferowanego przez RCI Bank Polska S.A., o nominalnej stopie oprocentowania 0%, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych parametrów: okres 12 miesi´cy, wpłata własna 50%, fi nansowana 
prowizja bankowa 5%, spłata pozostałego kapitału po roku. Szczegóły oferty u Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan na dzieƒ 8.11.2011 r. Liczba samochodów w ofercie ograniczona. 

WYPRZEDA˚ 2011
www.renault.pl

WYPRZEDA˚ WIELKIEJ 
WAGI W RENAULT
RABATY DO 15 000 Z¸
KREDYT 50/50
OFERTY MO˚NA ŁÑCZYå

SPRAWDè TE˚ OFERT¢ NA INNE MODELE.  
SZCZEGÓŁY W SALONACH RENAULT.
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USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
   ogrodów, opryski
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, traw, itp.

• Wywóz Êniegu

604 116 657

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

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

502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE

WĘGIEL
WORKOWANY:

ORZECH, EKO GROSZEK
Przy zakupie powyżej
5 worków dowóz na 

terenie gminy - GRATIS!

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

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY WN¢KOWE
• GARDEROBY

Sady, ul. Lusowska 2, tel. 693 313 435
droga Sady-Lusowo

CYNKOWANIE

tel. 61 814 20 94

przyjm´ zlecenia
na cynkowanie

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

 ZADZWOŃ
ANNA

608-430-638

FRYZJERSTWO
TIPSY

UWAGA! GRUDZIEŃ NISKICH CEN
DLA NOWYCH KLIENTEK!

 ZABIEGI W PROMOCJI: 
•  masaż klasyczny, kosmetyczny ciała i twarzy (odżywienie, ujędrnienie, redukcja cellulitu, 

poprawa krążenia, odprowadzenie limfy) Cena: 60 zł (75 min.)
•  zabieg ujędrniająco-rozświetlający “Gorączka Złota” Bielendy na brzuch, uda i pośladki 

(peeling cukrowy, ampułka ze złotem koloidalnym, maska złota z glinką, folia, krem 
na zakończenie zabiegu z drobinkami złota) Hinduski masaż głowy i karku gratis! 
Cena: 50 zł (60 min.)

•  zabieg na twarz z 50% kwasem migdałowym i maską algową dla cer młodych, tłustych 
oraz dojrzałych, naczyniowych, z przebarwieniami, zmarszczkami Cena: 50 zł (45min.)

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!10-ty zabieg 50% gratis!
Ceny poza promocją: 80-100 zł

"Spa&Wellness" Daria Stróżyk
Przeźmierowo ul.Borówkowa 1, (narożnik z ul.Krańcową) 

Zapisy: pon.-pt. 8-18, tel. 660 882 178

Nowe ciekawe nagrody!
Zawsze profesjonalne doradztwo!

Kupuj leki i kosmetyki
          tanio i wygodnie

Ogromny wybór, niskie ceny, atrakcyjne promocje!
Kosmetyki renomowanych � rm

tak tanio i taniej jak w internecie

w Aptece Tarnowskiej

Zapraszamy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82b

poniedziałek - piątek 8-20, sobota 8-16

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

MIESZKANIE
DO WYNAJ¢CIA

660 761 112
Przeêmierowo 70 m2 (2 pokoje)

Przeźmierowo
PARTER DOMU

ok. 70 m2 do wynajęcia

693 822 110

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego 

warsztatu samochodowego:
AUTO – NAPRAWA

ul. Sadowa 6 w Tarnowie Podgórnym

Oferujemy: wszelkiego rodzaju naprawy
i przeglądy samochodów osobowych.

Kontakt telefoniczny pod nr 
605 958 080; 607 914 592 

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

HOTEL DLA PSÓW
506 777 719
602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

Góra, ul. Kręta 4, tel. 723-140-811

Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta, Bryza, Denar

cena 60 gr/kg

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95
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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

Baranowo k. Poznania, ul. Poznańska 20
tel./fax +48 61 814 23 08, +48 61 814 26 10

www.budmar.pl

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

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 •

LUSOWO 
BON sprzeda dzia ki 

budowlane
tel. 601 34 25 60

LUSOWO 
BON sprzeda 

lokal us ugowy
z cz ci  mieszkaln  

tel. 601 34 25 60

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Swadzim, ul. Lipowa 32

Organizujemy wesela, bankiety, chrzciny i różnego  rodzaju imprezy.
Zapraszamy, Hotel Vector, Kręgielnia Vector

ANDRZEJKI 26.11 SYLWESTER

Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 21, tel. 510251262, 488, fax 618531730
www.restauracja-vectoria.pl, e-mail: biuro@restauracja-vectoria.pl
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

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)

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

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

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

ANDRZEJKI 26.11

SYLWESTER

NOWY
PLAN ZAJ¢å

Zaj´cia aerobowe - 50 min                                          Joga - 90 minut

62-081 Przeźmierowo, 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
FAT BURNER

ADA

17.00
ZDROWY 

KR¢GOSŁUP
BARTEK

18.00 ABT
EWA

FAT BURNER
KAROLINA

ABT
PAULINA

ABS&STRECH
MAGDA

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
IWONA

(zaj´cia 1.5 h)

21.00
TAI CHI
JACEK

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

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl

mgr. inż. ARCHITEKT
• projekty

• adaptacje projektów powtarzalnych

795 356 728

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

grupy indywidualne
informacje 508 460 203

USŁUGI
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo, 605 349 532

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

061 814 27 12 

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

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

Nowo otwarta Restauracja w∏oska

Sieros∏aw, Bukowska 1

Nowo otwarta Restauracja w∏oska

Sieros∏aw, Bukowska 1
ZAPRASZA

505 109 494505 109 494
Dostawy jedzenia do domu

Ogranizujemy:
– imprezy okolicznoÊciowe

– wesela do 120 osób
– Andrzejki 26.X.2011

e-mail: restauracja@pescatore.pl
www.pescatore.pl

– Andrzejki 26.X.2011

e-mail: restauracja@pescatore.pl

ZAPRASZAM DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6-15 LAT DO RADOSNEJ PASJI  
TWORZENIA OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH I PREZENTÓW DLA NAJBLIŻSZYCH.

WYKONAMY M.IN. STROIKI ŚWIĄTECZNE, OZDOBY NA CHOINKĘ, SZOPKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ, PODARUNKI PACHNĄCE CYNAMONEM I GOŹDZIKAMI...

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

TARNOWO-PODGÓRNE
tel. 602 881 121

(po 17.00)

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

W naszej ofercie:
  • domki letniskowe
  • domki narz´dziowe
  • drewutnie
  • budy dla psów
  • gara˝e
  • altany
  • wiaty
  • oraz inne nietypowe 
     konstrukcje

ELEMENTY
Z DREWNA
tel. 795 675 983

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

ANGIELSKI
korepetycje

TANIO
664 083 393

tel. 608-603-904
608-662-202

Ubezpieczenia:

• majątkowe
• komunikacyjne
• turystyczne
   u Państwa w domu

BIURO RACHUNKOWE

EMEL
Przeźmierowo, ul. Piaskowa 21

Kompleksowa obsługa �rm
      • księgi rachunkowe
      • księgi podatkowe
      • kadry, płace, ZUS

tel. 61 816 21 47
info@emel-biuro.pl
www.emel-biuro.pl

DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ SPRZEDAM
KOBYLNIKI

602 525 178
1000 m2, warunki zabudowy, pràd

Andrzejki 26.XI
SYLWESTER 2011/12

Poznań, ul. Lutycka 31
tel. 61 84 89 472
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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

   

LEKARZE SPECJALIŚCI Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

OFERUJEMY:

  WSZELKIE BADANIA Z KRWI I MOCZU, wszystkie analizy wykonywane na miejscu, krótki 
czas oczekiwania na wyniki, laboratorium czynne 8 godzin dziennie

  NOWOCZESNY SPRZĘT OKULISTYCZNY, bezdotykowe badanie ciśnienia w oku, kompu-
terowe pole widzenia, autorefraktometr

  ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA, profi laktyka chorób serca, 
próba wysiłkowa, całodobowy zapis EKG, całodobowy zapis ciśnienia tętniczego, USG 
Doppler serca z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi

 BADANIA RTG WSZYSTKICH KOŚCI I ZĘBÓW, rtg płuc, zatok, wyniki po 10 minutach

  ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE CHORÓB ODBYTU rektoskopia, sigmoidoskopia, profi lakty-
ka nowotworów odbytu, skuteczne leczenie hemoroidów

  testy alergiczne skórne i  z  surowicy krwi, ponad 30 alergenów, odczulanie, badanie 
wydolności płuc – spirometria

 VIDEOSKOPIA LARYNGOLOGICZNA w obrębie gardła, nosa, zatok, ucha i krtani

 nastawianie złamań, opatrunki gipsowe

  usuwanie kaszaków, brodawek, tłuszczaków. badanie histopatologiczne usuniętych 
zmian, wymrażanie i wypalanie brodawek, diagnostyka znamion

 USG ginekologiczne, USG ciąży, KTG, wymrażanie nadżerek, wszelka antykoncepcja

MEDYCYNA PRACY, STOMATOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPIA

NEUROLOG, ALERGOLOG, LARYNGOLOG, REUMATOLOG, CHIRURG, ORTOPEDA, 
INTERNISTA, KARDIOLOG, OKULISTA, RADIOLOG, DERMATOLOG, GINEKOLOG, 

SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY, CHIRURG NACZYŃ, ORTOPEDA DZIECIĘCY, CHIRURG 
PROKTOLOG, CHIRURG ONKOLOG, ENDOKRYNOLOG, UROLOG

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX
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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

 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

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

Przeźmierowo, ul. Lotnicza 74

UBEZPIECZAMY:
- dom
- mieszkanie
- samochód
- podróż

ZAPEWNIAMY:
- doradztwo ubezpieczeniowe
-  oferty dostosowane do Państwa potrzeb 

pod względem zakresu ubezpieczenia i ceny

UBEZPIECZAMY:

MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

UBEZPIECZENIA
MULTIAGENCJA

OC tanieOC tanie
AC pewneAC pewneAC pewneAC pewneAC pewneAC pewne
OC tanie

AC pewne

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

(podstawówka, gimnazjum, liceum)
Pomoc w odrabianiu lekcji.

Dojazd do ucznia.

KOREPETYCJE
CHEMIA, J¢ZYK ANGIELSKI

tel. 504 829 491

JĘZYK NIEMIECKI
- nauka, korepetycje
tel. 664 755 281 

REHABILITACJA I MASAŻ
Tarnowo Podgórne, Przychodnia lekarska

ul. Szkolna 1 I p. gab. nr 6

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

- maszynę do mieszania ziemi inspektowej
- piec do warsztatu lub namiotu 5 m
- przyczepkę dwukołową

tel. 61 8147 722

Sprzedam:

Fryzjerstwo
–  strzy˝enie, farbowanie, 

modelowanie
– fryzury Êlubne i wieczorowe
–  GLOBAL (keratynowa 

odbudowa w∏osa)
–  przed∏u˝anie w∏osów 

(atrakcyjne ceny!)

692 042 747, 61 652 48 08

Kosmetyka
– tipsy, ˝ele, manicure
–  manicure hybrydowy (utrzymuje si´ 

2 tyg.)
–  makija˝e Êlubne, wieczorowe, dzienne
– makija˝ permanentny
– tatua˝ permanentny
–  przed∏u˝anie i zag´szczanie w∏osów

603 33 44 25, 795 932 730

Salon fryzjersko-kosmetyczny • Przeêmierowo, ul. WiÊniowa 42
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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

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

Dom do wynajęcia
w Rumianku
605 320 413

Zapraszamy
pon. – pt. 10.00 – 17.00

sobota 10.00 – 14.00

ZACHODNIE UŻYWANE MEBLE
I ARTYKUŁY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
Otwarcie 21.11.2011
ul. Wiosenna 43 Baranowo

Masz Ważne Ubezpieczenie? Sprawdź!

CENTRUM UBEZPIECZEŃ

DOJAZD DO KLIENTA!!!
SAMOCHODY • DOMY • MIESZKANIA • UBEZPIECZENIA ROLNE

tel. 516 018 450
ul. Lazurowa 16, Lusówko, e-mail: centrumubezpieczeń-poznan@wp.pl
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kontakt: 510 067 358
e-mail: eddi3000@wp.pl

Sprzàtamy
domy, mieszkania, biura

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! –

MIESZKANIE
W PRZEŹMIEROWIE

oddam w najem
505 095 775

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon
• firm
• nowe OC - 20%
• domów i mieszkaƒ
• ochrona zni˝ek w OC i AC
• zni˝ki i oferty indywidualne
• rolne

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

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

600 042 721

żwir, ziemia ogrodowa
porządkowanie terenu

karczowanie
niwelacje, wykopy

USŁUGI TRANSPORTOWO
- SPRZĘTOWE

BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

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

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´
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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

WIZYTY 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

Czynne: pon - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

GEODETA
607-644-710

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO SZKOLENIA
tel. 507 700 777

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

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ

KOMPLEKSOWO
(wszystkie wzory)

Ceny Konkurencyjne
TANIO • FACHOWO • SOLIDNIE • SZYBKO

513 632 306
503 953 346

Kobylniki 1920 m2

pozwolenie na budowę,
projekt, prąd, woda

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

tel. 602 525 178

Kobylniki 141/800 m2

prąd , woda , szambo

DOM SPRZEDAM 

tel. 602 525 178

197 m2 powierzchnia użytkowa
+ 65 m2 domek gościnny

SADY DOM SPRZEDAM

tel. 602 525 178

(wysoki standard)
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 55

Wynajm´
lokal u˝ytkowy 120 m2

tel. 602 122 860

PSYCHOLOG

660 140 488
nerwica, lęki
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JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z Twoim planem taryfowym. 
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

WÓJT GMINY
TARNOWO PODGÓRNE

informuje:

661 000 112

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

WYŚLIJ SMS* O TREŚCI 
WYBRANEGO KODU REJESTRUJĄCEGO

•	Zagrożeniach	meteorologicznych,	stanach	ostrzegawczych	i	alarmowych
•	Konieczności	ewakuacji	mieszkańców	z	określonych	rejonów
•	Poważnych	awariach:	wody,	prądu,	gazu
•	Ważnych	wydarzeniach	na	terenie	Gminy

na numer:

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod  
wyrejestrowujący

Kokoszczyn Tak.pz17ko NIe.pz17ko

Lusowo Tak.pz17lu Nie.pz17lu

Lusówko Tak.pz17lus Nie.pz17lus

Przeźmierowo Tak.pz17pr Nie.pz17pr

Rumianek Tak.pz17ru Nie.pz17ru

Sady Tak.pz17sa NIe.pz17sa

Sierosław Tak.pz17si Nie.pz17si

Swadzim Tak.pz17sw Nie.pz17sw

Tarnowo Podgórne Tak.pz17tp Nie.pz17tp

Wysogotowo Tak.pz17wy NIe.pz17wy

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod  
wyrejestrowujący

Komunikaty dla mieszkańców Gminy Tak.pz17 Nie.pz17
Wydarzenia Kulturalne i Sportowe Tak.pz17wk Nie.pz17wk

Oświata i Zdrowie Tak.pz17oz Nie.pz17oz

Przetargi Tak.pz17p NIe.pz17p

Baranowo Tak.pz17ba Nie.pz17ba

Batorowo Tak.pz17bat NIe.pz17bat

Ceradz Kościelny Tak.pz17ck Nie.pz17ck

Chyby Tak.pz17ch Nie.pz17ch

Góra Tak.pz17go Nie.pz17go

Jankowice Tak.pz17ja NIe.pz17ja


