
To już 20 lat!

Do tego jubileuszowego numeru 
dołączony jest prezent  

– płyta z kolędami śpiewanymi 
przez Wojciecha Kordę!
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na wstępie
Szanowni Państwo!

Dwadzieścia lat temu, w marcu 1991 roku, ukazał pierwszy numer gazety „Czytaj”, redagowanej w Tarnowie 
Podgórnym. Rok później pojawiła się „Sąsiadka”, która docierała do mieszkańców Przeźmierowa, Baranowa, 
Chyb i Wysogotowa. Na krótko pojawił się „Sąsiad”. W styczniu 1993 roku redakcje się połączyły i od tego 
momentu Czytelnicy otrzymują co miesiąc „sąsiadkę~ czytaj” (tytuł intryguje do dziś).

Jak widać na okładce tego numeru przez dwie dekady  mocno zmieniła się szata graficzna. Nie sposób wymienić 
wszystkich autorów artykułów. Jedno jest pewne: dla wielu z nas „sąsiadka~czytaj” nadal jest najważniejszym 
źródłem informacji o gminnych wydarzeniach. 

W imieniu osób zaangażowanych w powstawanie każdego numeru serdecznie dziękuję za obdarzanie nas tak 
dużym zaufaniem. 

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Markiem Bertrandtem, pierwszym redaktorem naczelnym „Czytaj”. Wewnątrz 
numeru znajdą Państwo przedruk pierwszego numeru „Czytaj” – łezka się w oku kręci… Świątecznym prezentem 
jest płyta z kolędami. Życzę Państwu przyjemnej lektury i miłego słuchania!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

I tak to się wszystko zaczęło

Z Markiem Bertrandtem, 
pierwszym redaktorem na-
czelnym gminnego mie-

sięcznika „Czytaj” rozmawia 
Agnieszka Rzeźnik, obecna redak-
tor naczelna „sąsiadki~czytaj”

-  Jest Pan pierwszym redakto-
rem miesięcznika „Czytaj”. Skąd 
pomysł, by wydawać gminną 
gazetę?

- Pamiętam,  że było to kilka 
tygodni po wyborach samorządo-
wych wygranych przez komitet 
obywatelski Gminy Tarnowo Pod-
górne, na którego czele stanął Wójt 
Waldy Dzikowski.

W rozmowie z Wójtem spyta-
łem, co dalej? Powiedział: - Jest  
źle, bardzo źle, nie ma pieniędzy. 
Wszystko rozwalone, musimy za-
cząć od nowa. Ale na to potrzeba 
czasu i determinacji mieszkań-
ców Gminy. Jest pustka pomiędzy 
mieszkańcami a samorządem - jak 
ją wypełnić?  Odpowiedziałem na-
tychmiast:  Prasa lokalna! To ona  
da nam możliwość komunikowa-
nia się z mieszkańcami. Wójt się 
zgodził, ale zapowiedział, że nie 
dostaniemy za naszą pracę żadnych 
pieniędzy, bo… ich po prostu nie 
było. I tak to się zaczęło,

- Kto tworzył pierwszy zespół 
redakcyjny? 

- To dobre pytanie, bo nie pamię-
tam, czy podziękowałem pierwsze-
mu zespołowi redakcji „Czytaj”. 
Czynię to zatem teraz:  za świetną 
robotę, jaką wykonywali przez te 

pierwsze lata społecznie dziękuję:  
Piotrowi Nazdrowiczowi, dzien-
nikarzowi, który wymyślił nazwę 
gazetki „Czytaj”, Jolancie Hercka 
za opracowanie graficzne i winne-
tę „Czytaj” (to znak zastrzeżony), 
Jerzemu Przybylskiemu za dział hi-
storyczny, dziennikarzom Elżbiecie 
Szlagowskiej i Franciszkowi Stem-
pel, Mikołajowi Stempel za zdjęcia, 
Wiesławowi Prętkiemu za kolpor-
taż, Barbarze Jankowiak, również 
naszej dziennikarce, za pełnienie 
funkcji łącznika z Urzędem Gminy.

- Dwadzieścia lat temu nie 
było Internetu, nie wszyscy mieli 
telefon. Czy mógłby pan opo-
wiedzieć jak powstawał każdy 
numer?

Nawet nie wszyscy mieli samo-
chody! Ale nie stanowiło to wiel-
kiego problemu. Spotykaliśmy się 
w zespole redakcyjnym i po usta-
leniach wyruszaliśmy w teren – jak 
kto mógł: pieszo, rowerem – mając 

określony temat i zadanie. Pewnie 
tak jak obecnie wszystko spinało 
się na ostatnią chwilę przed dru-
kiem. W tym miejscu chciałbym 
podkreślić, że nieocenioną pomocą 
służył nam śp. Maciej Frankiewicz, 
wiceprezydent Poznania, który na-
szą gazetkę nie tylko drukował, ale 
również pomagał w poprawnym 
przełamaniu. Często kończyliśmy 
pracę o trzeciej nad ranem. Dużą 
zasługę w tworzeniu gazetki „Czy-
taj” w tych latach miały fotoskłady 
drukarni Głosu Wielkopolskiego

- Jaka sprawa, poruszana na 
łamach „Czytaj”, wywołała naj-
więcej emocji?

Na pewno największym sukce-
sem było to, iż w porę wykryliśmy, 
że Bank Spółdzielczy w Tarnowie 
Podgórnym chyli się ku upadkowi. 
To mogło spowodować nieobliczal-
ne skutki dla mieszkańców Gminy, 
którzy mieli tam zdeponowane 
oszczędności. Na szczęście po in-
terwencji władz Gminy wszystko 
zakończyło się szczęśliwie (powstał 
dzisiejszy ING Bank Śląski).

Bulwersujące były również upadki 
dobrze zapowiadających się firm na 
terenie Gminy: mleczarni w Janko-
wicach czy masarni w Rumianku. 

- Czy czyta Pan dziś „sąsiadkę-
~czytaj”? 

Tak, czytam. Rano  „Czytaj”,  
a po obiedzie „Sąsiadkę” :)  

Życzę  całej redakcji „sąsiadki 
~czytaj” sukcesów  dziennikar-
skich oraz  wszystkiego dobrego  
z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku 
2012 .

- Dziękuję za rozmowę!
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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

Czy będą autobusy nocne? 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Zimowe utrzymanie dróg 
Droga krajowa nr 92 Poznań – Pniewy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDD-
KiA, oddział w Poznaniu, rejon Nowy Tomyśl, obwód Swadzim – tel. 516 008 632

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

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

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

Autobusy nocne już funkcjonowały w naszej Gminie – kursowały w weekendy. Po-
czątkowe zainteresowanie szybko wystygło i wpływy z biletów pokrywały około 
8-10% ponoszonych kosztów. Cena biletu, która – przy tak niskim zainteresowa-

niu – zrekompensowałaby chociażby koszty bezpośrednie działania nocnej linii dodatko-
wo zniechęcałaby do wybierania tej formy komunikacji. Mogę zapewnić, że z nocnych 
połączeń zrezygnowaliśmy wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.

Obecnie do spółki TPBUS wpływają sporadyczne zapytania o możliwość wprowadzenia 
nocnych kursów, chociażby od piątku do niedzieli. 

Cały czas na stronach TPBUS można wypełnić ankietę i tą drogą zgłosić ewentualne 
potrzeby. Proszę jednak pamiętać, że Gmina ponosi znaczne koszty funkcjonowania ko-
munikacji autobusowej na swoim terenie, około 6 mln rocznie. A na finansowanie  pustych 
autobusów po prostu nas nie stać.

Czy w ramach zapewnienia 
bezpiecznego powrotu do 

domu w późnych godzinach 
wieczornych możliwe jest 

stworzenie kursów nocnych 
gminnych autobusów?
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 aktualności
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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)

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

Ceradz Kościelny

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
ul. Palaczówka

Chyby

 Trwa przygotowanie dokumentacji bu-
dowy ul. Pagórkowej

Góra

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
ul. Przełaj

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Zakończono prace w parku im. Gen. J.D. 
Muśnickiego

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Lusówko

 Zakończono budowę oświetlenia ul. Do-
piewskiej (Rozalin)

 Trwają przygotowania do wykonania po-
mostu dla kąpieliska

Przeźmierowo

 Trwa budowa ul. Czereśniowej

 Trwa budowa ul. Sadowej

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

Sady

 Zakończono budowę kanalizacji desz-
czowej na ul. Topolowej i Lipowej

 Ogłoszono przetarg na wykonanie ul. Za 
Motelem (nowy zjazd z wiaduktu) 

Sierosław

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
Osiedla Tenisowego

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Najlepiej Zarządzana Gmina 2011

Innowator dla Tarnowa 
Podgórnego
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aktualności

W tym roku już po raz 
ósmy Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecz-

nych Politechniki Warszawskiej 
opracował ranking Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego. Zastosowana 
metoda jest na tyle uniwersalna, że 
umożliwia przygotowanie rankin-
gu wszystkich jednostek samorzą-
du lokalnego. Wyniki poznaliśmy 
podczas Konferencji „Samorząd 
Zrównoważonego Rozwoju”, orga-
nizowanej 22 listopada na targach 
Gmina 2011 w Poznaniu. 

Ranking przeprowadzany jest w 
podziale na 4 grupy: gminy wiej-
skie, miejskie, miejsko-wiejskie 
oraz miasta na prawach powiatu. 
Gmina Tarnowo Podgórne za-
jęła czwarte miejsce w kategorii 
gmin wiejskich. Dyplom odebrał 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka. 

Zrównoważony rozwój to taki, 
w którym poszczególne rodzaje za-
sobów gminnych (w tym zasobów 
naturalnych) są wykorzystywane 
racjonalnie, przez co rozwój gminy 
jest trwały i odbywa się bez szkody 
dla przyszłych pokoleń. Ranking 
opiera się na analizie 16 wskaźni-
ków GUS obejmujących trzy za-
sadnicze obszary funkcjonowania 
wszystkich jednostek samorządo-
wych: gospodarczy, społeczny oraz 
ochronę środowiska.  ~ARz

Wysoko w rankingu

23  listopada 2011 r. 
w sali OSiR przy uli-
cy 23 Października 

spotkali się mieszkańcy Gminy 
zainteresowani polityką społecz-
ną i jej głównymi kierunkami 
rozwoju. W ramach projektu De-
cydujmy razem w Gminie Tarno-
wo Podgórne powstaje Strategia 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych. Listopadowe spotkanie 
było częścią procesu konsultacyj-
nego wspomnianego wyżej doku-
mentu. Strategia jeszcze w tym 
roku zostanie przekazana radnym 
do zaakceptowania. 

Chcemy decydować razem
Koordynowaniem prac związa-

nych z wdrażaniem działań zapi-
sanych w dokumencie strategicz-
nym zajmie się Ośrodek Pomocy 
Społecznej przy udziale Urzędu 
Gminy. Opinię na temat założeń 
strategii można jeszcze wyrazić 
poprzez udział w ankiecie za-
mieszczonej na stronie interneto-
wej Gminy www.tarnowo-pod-
gorne.pl w zakładce konsultacje 
społeczne. Informacji na temat 
projektu udziela Małgorzata Ba-
ganc tel. 61 89 59 205.

~M.B.

Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:
• wydatki inwestycyjne majątkowe na mieszkańca;
• wydatki na transport i łączność na mieszkańca;
• udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;
• udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;
• udział dochodów własnych w budżecie gminy;
• liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
• liczba pracujących na 1000 mieszkańców;
• liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
• napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
• odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
•  liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
•  liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 

mieszkańców;
• odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
• procent ludności objętej usługami wodociągowymi;
• procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;
• procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków

Dyplom odebrał 
Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka
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Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa chodnika na ul. Rokietnic-
kiej

 Trwa modernizacja budynku przy ul. 
Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym na 
potrzeby biblioteki

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Wierzbowej (od ul. Skórzewskiej do 
nr 38)

 Trwa budowa chodnika i kanalizacji 
deszczowej w ul. Wierzbowej (od ul. Ol-
szynowej 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

Podczas 46. Akcji Honoro-
wego Krwiodawstwa, któ-
ra odbyła się w sobotę, 19 

listopada, w Tarnowie Podgór-
nym  pod patronatem Wójta Gmi-
ny Tadeusza Czajki. Zebrano po-
nad 50 litrów krwi.   

– Ta akcja była szczególna, po-
nieważ po cichu liczyliśmy, że uda 
nam się przekroczyć granicę 3000 
litrów krwi zebranych w dotych-
czasowych akcjach. I udało się – 
po sobotniej akcji mamy 3.023 li-
try! Wszystkim krwiodawcom oraz 
proboszczom zawsze informują-
cym o naszych akcjach serdecz-
nie dziękuję.  – mówi Wojciech 
Janczewski, wiceprzewodniczący 

Rady Gminy i prezes Stowarzy-
szenia Dar Serc. 

Natomiast w niedzielę, 20 listo-
pada, o 12.00 w Kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Tarnowie Podgórnym została od-
prawiona msza dziękczynna w in-
tencji honorowych krwiodawców 
– kazanie wygłosił ksiądz infu-
łat Antoni Warzbiński. Uroczysty 
charakter mszy podkreślił występ 
Chóru im. F. Nowowiejskiego. 

Kolejne akcje w przyszłym roku: 
- 11 lutego, 
- 19 maja, 
- 1 września, 
- 17 listopada. 

~ARz

Przekroczyliśmy 3 000!

Nivea Polska w specjal-
nym piśmie jeszcze raz 
p o t w i e r d z i -

ła, że wybuduje w na-
szej Gminie plac zabaw. 
Rozpoczęcie prac po-
winno nastąpić na po-
czątku przyszłego roku 
(wszystko zależy rów-
nież od warunków pogodowych). 

Przypomnijmy: akcja „100 pla-
ców zabaw na 100 lat NIVEA” 
była podzielona na cztery etapy. 

W każdym typowano 25 zwy-
cięzców, tzn. 25 lokalizacji, któ-

re uzyskały największe 
poparcie w głosowaniu 
internetowym. Dzię-
ki ogromnemu zaanga-
żowaniu mieszkańców 
plac przy ul. Wrzosowej 
w Tarnowie Podgórnym 

zakwalifikował się do zwycięz-
ców drugiego etapu. Dziękujemy 
za tak gorące poparcie dla tego 
pomysłu! ~ARz

Plac zabaw na początku roku!
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jubileusz

W sobotę, 19 listopada, koncertem jubile-
uszowym 15-lecie istnienia świętował 
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Na 

zaproszenie odpowiedziało ok. 900 (!) osób. 
Koncert rozpoczął się o 17.00. Zobaczyliśmy tańce 

i wysłuchaliśmy pieśni z wielu rejonów Polski. Podzi-
wialiśmy wyszukaną choreografię i nowe muzyczne in-
terpretacje znanych utworów ludowych. Każda prezen-
tacja była owacyjnie przyjmowana przez publiczność. 

Na zakończenie wieczoru życzenia z okazji jubi-
leuszu złożyli Wójt Gminy Tadeusz Czajka i Prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard. Dy-
rektor GOK Sezam Szymon Melosik odczytał listy 
gratulacyjne od Zespołów Śląsk i Mazowsze. 

Zespół miał jeszcze jedną okazję do świętowania: 
na koncercie została odczytana po raz pierwszy in-
formacja, że na tegorocznym festiwalu „Balkan Folk 
Fest 2011” „Lusowiacy” uzyskali pierwsze miejsce 
i tytuł „The Best Folk Ensemble” wraz z zespołami 
z Ukrainy i Serbii. W festiwalu wzięło udział 167 ze-
społów ludowych z 12 krajów. Taką informację pu-
bliczność nagrodziła owacją na stojąco. 

Kilka dni później w Urzędzie Gminy dyplom po-
twierdzający zdobycie pierwszego miejsca wręczyli, 
prezydent festiwalu Dusan Milikowič i organizator-
ka Małgorzata Gojevič, którzy specjalnie z tej okazji 
przylecieli z Chorwacji (zdjęcie obok) ~ARz 

Świętowaliśmy z „Lusowiakami”

Zapraszając Państwa na 
koncert jubileuszowy w 
czasie dożynek „U księdza 

za płotem”  nie wiedziałam, w ja-
kim miejscu się on odbędzie, ja-
kie będą koszty itd… Jednego by-
łam pewna: taki koncert naszym  
mieszkańcom Gminy Tarnowo 
Podgórne  i fanom z ościennych 
gmin i miasta Poznania się nale-
ży. Pokazanie całego dorobku ar-
tystycznego, przepięknych strojów 
ludowych, które zespół posiada – 
TO BYŁ NAKAZ TEJ CHWILI.

Jednak występ Zespołu Pieśni i 
Tańca Śląsk na tydzień przed na-
szym koncertem nie napawał nas 
optymizmem co do frekwencji. 
Trudno zatem wyrazić uczucia, ja-
kiego każdy z nas doznał, gdy wy-
chodząc na scenę w powitalnym 
polonezie  ujrzeliśmy tak wypeł-
nioną halę sportową, brakowa-
ło miejsc siedzących. Ludzie sta-
li i trwali, nagradzając nasz trud 
gromkimi oklaskami, tworząc nie-

samowitą atmosferę tego koncer-
tu. W tym miejscu chciałoby się 
powiedzieć:  CHWILO TRWAJ! 
To najwspanialsze wydarzenie, 
jakie mogło nas spotkać w ciągu 
tych 15 lat.

Cieszę się, że informacja o zdo-
byciu pierwszego miejsca na fe-
stiwalu w Bułgarii przyszła tuż 
przed koncertem tak, że zespół o 
wygranej dowiedział się dopiero 
na scenie. Myślę, że był to kolej-
ny bardzo dla nas miły akcent tego 
wieczoru.

W imieniu zespołu pragnę po-
dziękować wszystkim tym, którzy 
wspierali nas w tym przedsięwzię-
ciu: Wójtowi i Przewodniczącemu 
Rady Gmin za honorowy patronat 
i prezent od Gminy, dyrektorowi 
GOK „SEZAM” wraz z pracow-
nikami, dyrektorowi OSiR wraz z 
pracownikami oraz sponsorom: 
Markowi Kucembie, Zbigniewowi 
Nowakowi, Izabeli Halas i Ancie 
Doruch.

Chwilo trwaj !!! Pragnę w tym miejscu wyrazić serdeczne podzię-
kowanie choreografowi Darkowi Jezierskiemu, naj-
wspanialszemu kierownikowi wokalno-muzyczne-
mu Zdzisławowi Pawlaczykowi, wszystkim byłym i 
obecnym członkom zespołu

Za lata włożonej pracy 
w rozwój zespołu „Lusowiacy”
Za poświęcone wieczory
i nasze różne humory.
Za litry potu wylane,
za piosenki wyśpiewane.
Za humor, takt i grację,
za uśmiech, szyk, prezentację.
Za udział w warsztatach w lecie,
za występy w kraju, w świecie.
Za nagrody, wyróżnienia,
łzy ze smutku i wzruszenia.
Za każdy rok ciężkiej pracy 
dla zespołu „Lusowiacy”
Z okazji 15 lecia
Zespołu Pieśni i Tańca „LUSOWIACY”

Z wyrazami szacunku
~Kierownik Zespołu  Krystyna Semba
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 8 i 22 listopada

Listopad to jeden z najważ-
niejszych, a zarazem naj-
bardziej pracowitych mie-

sięcy dla Rady Gminy. Jak co 
roku 15 listopada Wójt przekazał 
na ręce Przewodniczącego projekt 
budżetu Gminy na 2012 r. Tym 
samym rozpoczęła się skompliko-
wana i pracochłonna procedura, 
którą uwieńczy uchwalenie tego 
dokumentu na ostatniej sesji Rady 
w bieżącym roku. Żeby zrobić to 
sprawnie, a przede wszystkim 
odpowiedzialnie niezbędna jest 
ciężka praca w Komisjach Rady, 
która właśnie w tej chwili się od-
bywa. Prace nad budżetem trwają 
w najlepsze, ja jednak chciałbym 
czytelnikom zrecenzować prze-
bieg sesji Rady Gminy, jakie od-
były się 8 i 22 listopada. 

Na pierwszej z tych sesji Rada 
podjęła 16 uchwał. Uchwalono 

miejscowy plan przestrzennego 
zagospodarowania terenów w Lu-
sówku, w rejonie ul. Sierosław-
skiej – dla działek 165/1 i 165/2. 
Rada podjęła też 2 uchwały 
o przystąpieniu do opracowywa-
nia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego: 
dla terenów aktywizacji gospo-
darczej w Tarnowie Podgórnym 
po południowej stronie drogi kra-
jowej nr 92 (teren firmy Schatt-
decor) oraz terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Przeźmierowie na osiedlu Pta-
sim (dla działki nr 1476 – umoż-
liwienie prowadzenia usług z za-

kresu opieki zdrowotnej). Rada 
uchwaliła też Program Współ-
pracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi na 2012 r. Rada przyjęła 
też informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych wykonywa-
nych przez Gminę w roku szkol-
nym 2010/2011 oraz o wykona-
niu budżetu od początku roku do  
30 września 2011 r. 

Sesja, która odbyła się 22 listo-
pada, w swym programie zawiera-
ła również 16 projektów uchwał. 
Przeważająca część z nich doty-
czyła podatków i opłat lokalnych, 
jakie obowiązywać będą w 2012 r. 
Rada zapoznała się z propozycja-
mi Wójta w zakresie konkretnych 
stawek. Podatki, o jakich mowa, 
stanowią lwią część dochodów 
budżetowych i ich wysokość po-

winna być ustalana na względnie 
optymalnym poziomie zapew-
niającym z jednej strony finan-
sowanie funkcjonowania gminy, 
a z drugiej dostosowana do moż-
liwości podatników. W roku 2012 
i w latach następnych poziom do-
chodów zdeterminowany jest spo-
rymi oczekiwaniami inwestycyj-
nymi zawartymi w uchwalonym 
Planie Rozwoju Lokalnego. Bio-
rąc to wszystko pod uwagę Wójt 
zaproponował wzrost opisywa-
nych podatków o 8% w stosunku 
do obowiązujących w bieżącym 
roku. Jak zwykle Minister Finan-
sów określił maksymalne staw-
ki podatków i opłat lokalnych na 
przyszły rok. Z ich analizy wyni-
ka, że możliwy i prawem dopusz-
czalny byłby nawet wzrost w wy-
sokości ponad 15%! Taki wzrost 
stawek spowodowałby dodatko-

we wpływy w przyszłorocznym 
budżecie w wysokości ok 4.500 
000 zł. To kusząca kwota nie-
mniej – mimo ogromu potrzeb – 
zgodnie uznano, że korzystniejsza 
będzie powściągliwość w podno-
szeniu stawek podatków. 

Przyjęto także uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w kontekście Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Tarno-
wo Podgórne. Na sesji wystąpił 
również Dyrektor Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, który omówił im-
ponujące osiągnięcia gminnych 
sportowców w 2011 r. Spośród 
gmin do 40 tys. mieszkańców na-
sza Gmina w Tygodniu Sportu 
Powszechnego zdobyła I miejsce 
i pamiątkowy ryngraf. W presti-

żowej ogólnopolskiej klasyfikacji 
sportu dzieci i młodzieży Gmina 
Tarnowo Podgórne uplasowała 
się na imponującym 60 miejscu (6 
w Wielkopolsce). Gratulujemy!

Na zakończenie sesji Wójt prze-
kazał Radnym podstawowe za-
łożenia i wielkości, które zawarł 
w projekcie Budżetu Gminy na 
2012 rok. Było to pierwsze czyta-
nie i swoista inauguracja prac nad 
tym dokumentem.

Szczegółowe informacje do-
tyczące opisywanych spraw jak 
zawsze dostępne są na stronie in-
ternetowej Gminy. Przebieg se-
sji z kolei można przeanalizować 
pod tym samym adresem po przy-
jęciu przez Radę odpowiedniego 
protokółu, co następuje z reguły 
na następnej sesji Rady.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy uchwaliła 
Program Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi 
na 2012 rok.

Wójt przekazał Przewodniczącemu Rady projekt 
budżetu 2012

fot. archiwum



 grudzień 2011 \ sąsiadka~czytaj \      9

 aktualności

Skecze kabaretowe przygo-
towane przez harcerzy z na-
szej Gminy były główną 

atrakcją trzeciej edycji Kabareto-
nu harcerskiego, który odbył się 
26 listopada w auli w Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Bara-
nowie. 

Impreza składała się z trzech 
części – projekcji filmów, wystę-
pów kabaretowych oraz pokazów 
ogniowych. Kabareton rozpoczął 
się o godzinie 17.00, kiedy ele-
gancko ubrany prezenter Andrzej 
Nowak (drużynowy harcerzy 
z „OU-KU-AO”) zapowiedział 
pokaz filmów ze zdjęciami harce-
rzy i harcerek ze szczepu Gustaw 
z lat 2006-2011. Zebrany materiał 
przedstawiał wydarzenia, w któ-
rych harcerze brali udział, wśród 
nich m.in. biwaki, obozy, zimo-
wiska, festiwale piosenki, turnieje 
sportowe, czuwania, święta naro-
dowe itd. 

Po projekcji filmów na sce-
nie wystąpiły harcerskie zespo-
ły kabaretowe – „Pisko”, „Żubr”, 
„Hawk”, „Muga” oraz żeńskie 
„Mohengan” i „Nszo-czi”. Ze-
społy te rywalizowały o nagrody 
w dwóch kategoriach wiekowych 
„Open” i „Young” oraz o nagro-
dę publiczności. Występy były 
oceniane przez trzyosobowe jury, 
w którym zasiadali p. Rakowicz 
(przedstawiciel rodziców har-
cerzy), druh Jan Ślężak (przed-
stawiciel harcerzy) oraz Tomasz 
Szudrzyński (przedstawiciel or-
ganizatorów). Świetne teksty, do-
skonała gra aktorska oraz dobra 
oprawa audiowizualna utorowa-
ła drogę do zwycięstwa zespo-
łom „Muga”(kat. „Open”) oraz 
„Hawk” (kat. „Young”). Zwycięz-
cy otrzymali statuetki, dyplomy 

Kabareton harcerski 2011

oraz nagrody rzeczowe w postaci 
edukacyjnych gier planszowych. 
Publiczność tak samo jak jury 
najlepiej oceniła występy zastępu 
„Muga”. Pozostałym zespołom 
wręczono dyplomy oraz nagrody 
pocieszenia.

Po przyznaniu nagród wszyscy 
uczestnicy oraz widzowie „Kaba-
retonu harcerskiego 2011” wzię-
li udział w pokazie ogniowym 
przygotowanym przez grupę ar-
tystyczną „Rosa Ignis”, który za-
kończył imprezę.

Ożywione rozmowy na por-
talach społecznościowych oraz 
zdjęcia wrzucane do sieci po go-
dzinie od zakończenia imprezy 
świadczą o pozytywnych emo-
cjach, które jej towarzyszyły.  

– „Za rok … damy takiego cza-
du, że zapamiętacie na długo :)” – 
pisze na facebooku jedna z uczest-
niczek tegorocznej edycji imprezy. 

– „Najmłodsi harcerze stanęli 
na wysokości zadania, niestremo-
wani wystąpili na scenie, byłam 
pełna podziwu dla nich” – mówi 

po imprezie p. Bożena, jeden z wi-
dzów Kabaretonu harcerskiego 
2011. 

– „Bardzo przyjemny sposób 
spędzenia sobotniego popołu-
dnia” – mówiła o wydarzeniu jed-
na z mam harcerzy występujących 
na scenie. Dodała: – „w zeszłym 
roku też brałam udział w imprezie 
i muszę przyznać, że z roku na rok 
jest coraz lepiej – zwłaszcza loka-
lizacja imprezy i te filmy, pokazu-
jące zdjęcia harcerzy z ostatnich 
lat, jak dorastali w harcerstwie – 
piękna sprawa”. 

Pragnę podziękować w imieniu 
organizatorów „Kabaretonu har-
cerskiego 2011” Wójtowi Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeuszo-
wi Czajce za objęcie patronatu 
nad imprezą, a także wszystkim 
uczestnikom i ich rodzicom za za-
angażowanie i pomoc przy orga-
nizacji imprezy. Mam nadzieję, że 
czas, który spędziliśmy razem do-
starczył wszystkim dużo radości 
i śmiechu.

~Pwd. Tomasz Szudrzyński

UWAGA MIESZKAŃCY CHYB, ZABAWA !!!!
6 stycznia 2012r. o godzinie 17 jak tradycja w Chybach każe  
spotykamy się na „plaży” będą: tańce, grzańce i fajerwerki 

Zaprasza Sołtys Chyb Ewa Jurasz i Rada Sołecka
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 sprawozdanie

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 23 listopada

23 listopada odbyła się 
XIII sesja Rady Po-
wiatu w Poznaniu. 

Podjęcie uchwał poprzedziła in-
formacja o stanie środowiska na-
turalnego w Powiecie Poznańskim, 
którą przedstawił Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska Ma-
riusz Palka. W swym wystąpieniu 
dużo miejsca poświęcił promo-
cji ekologii poprzez edukację. Na 
ten cel Rada Powiatu przeznacza 
środki, w ramach których są or-
ganizowane szkolenia dla sołty-
sów/samorządowców/ nauczycie-
li w Chalinie (Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej) www.ekoedukacja.
com.pl – bogata propozycja dla 
szkół. Na temat schroniska dla 
zwierząt głos zabrał dyrektor Pa-
weł Kubiak. Miedzygminnego 
Związku (w skład którego wcho-
dzi 11 gmin naszego powiatu). 
Poinformował, że został ogłoszo-

no konkurs na projekt schroniska, 
a jego realizacja miałaby miejsce 
w 2014 r. na terenie Skałowa (gmi-
na Kostrzyń). Po wysłuchaniu in-
formacji i dyskusji Rada rozpatrzył 
następujące uchwały w sprawie: 

* ustanowienia służebności prze-
syłu na rzecz Wielkopolskiej Spółki 
Gazownictwa (cel obniżenie kosz-
tów eksploatacji kotłowni na tere-
nie Ośrodka Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy przejście na opalanie 
gazem ziemnym), 

* powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne niektórych zadań 
zarządzania droga publiczną nr 
2404P sprawa dotyczy budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej w cią-
gu ul. Rokietnickiej, która wy-
kona Gmina 

* zmiany uchwały w sprawie 
określenia realizowanych przez 
powiat poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadańw2011 
r. Niewykorzystane środki reha-
bilitacji zawodowej w kwocie  
17 000 zł przeznaczono na reha-
bilitację społeczną m.in. na uru-
chomienie w grudniu warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Drzyzgach 
(Kostrzyń) i w Baranowie (ROK-
TAR Tarnowo Podgórne).

Rada dokonała zmian w uchwa-
le budżetowej na 2011r. i w kon-
sekwencji w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej na lata 2011-2014. 
Radni zapoznali się ze sprawoz-
daniem z pracy Zarządu Powia-
tu w Poznaniu za okres od 17.10 
-18.11 2011 r .

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu 

 Biuro prasowe PO: Panie Po-
śle, kolejna kadencja – nowe 
wyzwania. 

Waldy Dzikowski: Z pew-
nością nie będzie to łatwa ka-
dencja. Stoi przed nami wiele 
wyzwań. Począwszy od uchwa-
lenia budżetu poprzez wprowa-
dzenie wielu zapowiadanych 
w expose reform po – co naj-
ważniejsze – możliwie łagodne 
przeprowadzenie Polski przez 
zapowiadany europejski kry-
zys.

BP: Jakie funkcje pełni Pan 
w obecnym parlamencie ?

WD: W obecnej kadencji Sejmu 
zasiadam w Komisji Administra-
cji i Spraw Wewnętrznych, która 
w planach rządu ma być podzielo-
na na 2 komisje: Komisję Admini-
stracji oraz Spraw Wewnętrznych. 
W tej pierwszej pod uwagę brana 
jest moja kandydatura na prze-
wodniczącego. Jestem również 
wiceprzewodniczącym Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej. Należę również 
do Parlamentarnego Zespołu ds. 
Energetyki. 

BP: Jakie najbliższe plany?
WD: Planuję kontynuować pra-

ce nad Kodeksem Wyborczym 
oraz ustawą o funduszach partii 
politycznych. Moim celem jest 
też zabieganie o fundusze dla 
Wielkopolski m.in. na dokończe-
nie trasy S-11.

BP: Życzymy Panu powodze-
nia w kolejnej kadencji Sejmu. 
Dziękujemy za rozmowę. 

Wszystkim czytelnikom 
życzę spokojnych rado-
snych Świąt Bożego Naro-
dzenia. Świąt rodzinnych, 
wypełnionych ciepłem i mi-
łością. A w nadchodzącym 

2012 roku reali-
zacji zamierzeń, 
spełnienia ma-
rzeń.

Waldy  
Dzikowski

Redakcji „Sąsiadki~Czytaj” 
– kolejnych 20 lat gosz-
czenia w domach czytelni-
ków i przynoszenia samych 
dobrych wiadomości.
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bezpieczestwo

4 listopada, Wysogotowo, ul. Bukowska: kolizja 
drogowa z udziałem dwóch pojazdów, zabezpieczo-
no miejsce zdarzenia do momentu przybycia służb 
ratowniczych;

6 listopada, Batorowo, ul. St. Batorego: zgłosze-
nie dotyczące dwóch psów biegających po drodze, 
po przybyciu patrolu stwierdzono padlinę psa (potrą-
conego przez pojazd), na miejsce wezwano podmiot 
odpowiedzialny za usunięcie padliny, nie udało się 
ustalić właściciela psa; 

11 listopada, Tarnowo Podgórne: wspólnie z Ko-
misariatem Policji w Tarnowie Podgórnym zabezpie-
czono uroczystości związane ze „Świętem Niepodle-
głości” (głównie trasa przemarszu);

15 listopada, Przeźmierowo, ul. Kościelna: zgło-
szenie dotyczące uszkodzonej studzienki telekomu-
nikacyjnej, zabezpieczono miejsce taśmą ostrze-
gawczą oraz przekazano informację do właściciela 
studzienki o uszkodzeniu;

16 listopada, Gimnazjum w Baranowie: kolej-
ne spotkanie z uczniami gimnazjum, dotyczące bez-
pieczeństwa na drodze, zorganizowane przez szko-
łę we współpracy z ARiMR w Poznaniu w ramach 
akcji „Bezpieczeństwo dzieci na drogach wiejskich”. 
To już kolejne spotkanie, podczas którego uczniom 
wręczono kamizelki odblaskowe ufundowane przez 
ARMiR, natomiast strażnicy przekazali opaski od-
blaskowe.

16 listopada, Sady, ul. Malinowa: zanieczysz-
czanie drogi przez pojazdy wyjeżdżające z budo-
wy, potwierdzono zgłoszenie nakazano kierowniko-
wi budowy niezwłoczne oczyszczenie jezdni oraz 
zwiększenie nadzoru;

17 listopada, Lusowo, Jezioro Lusowskie: niele-
galna wycinka drzewa, na miejscu okazało się iż od-
powiedzialnym za całe zdarzenie są bobry, dziękuje-
my za czujność mieszkańca;

20 listopada, Przeźmierowo, Park im. Kanikow-
skiego: spożywanie alkoholu na placu zabaw, po-
twierdzono i wobec sprawców zastosowano środki 
prawem przewidziane;

24 listopada, Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska: znak drogowy uszkodzony przez pojazd cięża-
rowy utrudnia ruch oraz stwarza zagrożenie dla pie-
szych, potwierdzono fakt, doraźnie usunięto znak 

Z notatnika Gminnego Strażnika
z przejścia dla pieszych, a na-
stępnie przekazano informacje do 
podmiotu odpowiedzialnego za 
usunięcie uszkodzenia znaku;

28 listopada, Jankowice, ul. 
Nowa: przy nieruchomości bez-
pański pies, powiadomiono schro-
nisko dla zwierząt, które odłowiło 
zwierzę;

30 listopada, Lusowo, ul. 
Ogrodowa: od dłuższego czasu 
do straży napływały zgłoszenia 
od mieszkańców okolic POD Mi-
rabelka dotyczące dwóch bezpań-
skich psów biegających po okoli-
cy, w tym dniu udało się odłowić 
zwierzęta i przekazać schronisku 
dla zwierząt.

Okres jesienno-zimowy to czas, 
kiedy rośnie ryzyko zdarzeń dro-
gowych z udziałem pieszych. 
Opady atmosferyczne deszcz, 
śnieg, lód i błoto pośniegowe, 
a także niskie temperatury, krót-
kie dni, zła widoczność – to wa-
runki, jakim muszą stawić czoła 
kierowca i pieszy. W czasie złej 
widoczności (zmniejszonej przej-
rzystości powietrza), szczególnie 
podczas zmierzchu, porannych 
mgieł czy opadów, piesi, którzy 
nie są nie wyposażeni w elemen-
ty odblaskowe, są słabo widoczni. 
Złamanie jednej z podstawowych 
reguł bezpieczeństwa na drodze 
„widzieć, a tym samym być wi-
docznym” może się skończyć 
tragicznie. Dlatego w grudniu 
patrole Straży Gminnej rozdają 
uczestnikom ruchu elementy od-
blaskowe.

W ostatnim okresie wielu 
mieszkańców Gminy zgłasza się 
do Straży Gminnej w sprawie wy-
kroczeń zarejestrowanych przez 
tzw. fotoradary. W dużej mierze 
dotyczą one zdarzeń zarejestro-
wanych w innych gminach czy też 
miastach. Warto zatem przypo-
mnieć, że strażnicy gminni (miej-
scy) posiadają uprawnienia do 
kontroli ruchu drogowego wobec 
kierowców naruszających przepi-
sy ruchu drogowego w przypadku 
ujawnienia i zarejestrowania czy-
nu przy użyciu urządzenia reje-

strującego. Czynności tych mogą 
dokonywać na drogach gmin-
nych, powiatowych i wojewódz-
kich oraz drogach krajowych 
w obszarze zabudowanym, 
z wyłączeniem autostrad i dróg 
ekspresowych. Czynności z za-
kresu kontroli ruchu drogowego 
z użyciem przenośnych albo za-
instalowanych w pojeździe urzą-
dzeń rejestrujących w oznakowa-
nym miejscu i określonym czasie 
muszą być uzgodnione z wła-
ściwym miejscowo komendan-
tem powiatowym (miejskim) lub 
Komendantem Stołecznym Poli-
cji (uzgodnienia nie dotyczą na-
tomiast urządzeń stacjonarnych 
tzn. umieszczonych w słupach lub 
masztach wieżowych). 

W s z y s t k i e 
miejsca kontroli 
muszą być ozna-
kowane znakiem 
drogowym D-51 
„automatyczna 
kontrola pręd-
kości”. W miej-
scach, gdzie dozwolona jest jaz-
da z prędkością do 60 km/h, znak 
pojawi się 100 – 200 m przed fo-
toradarem stacjonarnym. Miejsce 
kontroli z użyciem przenośnych 
albo zainstalowanych w pojeździe 
urządzeń rejestrujących poprze-
dzone jest takim samym znakiem 
drogowym z tabliczką podznako-
wą, określającą odległość na któ-
rej dokonywany jest pomiar. Po 
zmianie przepisów straże gmin-
ne (miejskie) mają możliwość 
zakończenia postępowania man-
datem karnym w okresie 180 dni 
od ujawnienia wykroczenia za 
pomocą urządzenia rejestrujące-
go (do 29.12.2010 r. obowiązy-
wał okres 30 dni). Doprecyzowa-
no również moment ujawnienia 
wykroczenia: datą ujawnienia jest 
data popełnionego wykroczenia 
(np. zdjęcie przekroczenia pręd-
kości z dnia 1.12.2011 – ujawnie-
nie 1.12.2011).

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
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 informacje

Ratujmy nasz najstarszy zabytek      Część II

Historia
Kościół w Tarnowie Podgórnym jest najstarszym 

murowanym obiektem sakralnym na terenie gminy, 
wybudowanym w 1464 r., został wpisany do rejestru 
zabytków architektury 21.12.1932 r., zaś jego wystrój 
i wyposażenie 8.09.2011 r. 

Budowla 
Typowo dla budownictwa średniowiecza jest on ko-

ściołem orientowanym, z prezbiterium skierowanym na 
wschód (łac. oriens), w kierunku Jerozolimy. Kościół 
jest jednonawowy. Posadowiony na fundamentach 
z ułożonych kamieni – jeden z nich, imponujących roz-
miarów, jest fragmentem progu z przedsionka do wnę-
trza kościoła. Wymurowany jest tak zwanym murem 
gotyckim polskim, stosowanym od XIV do XVI wie-
ku. Wiązanie muru uzyskano przez powtarzanie dwóch 
warstw, w których na przemian ułożone są cegły głów-
ką i wozówką do lica muru (widać to dobrze w odkry-
tej części portalu wewnątrz kościoła). Na zewnątrz, po 
lewej stronie wejścia głównego, wbito na murze znak 
wysokościowy - 102 m nad poziomem morza.

W roku 1787 zmieniono sylwetkę kościoła poprzez 
wykonanie drewnianej nadbudowy wieży. W roku 
1889 z boku dobudowano kruchtę. W takiej formie ko-
ściół przetrwał do czasów obecnych. 

Kościół ma sklepienie gwiaździste, najbardziej popu-
larne w stylu gotyckim. Powstaje ono poprzez podział 
sklepienia w trójkąty. Podział wyznaczają widoczne że-
bra, zaś pola pomiędzy nimi wypełniają tak zwane wy-
sklepki. Taka konstrukcja pozwalała murować wysoko. 
Zamiarem architektów gotyku, było wzniesienie świą-
tyń jak najbliżej Boga. 

Kochamy i zachwycamy się tarnowską świątynią, 
małą perełką architektury. Dzisiaj urzeka właśnie nie-
dużym wnętrzem, do ogarnięcia naszymi ramionami. 
Idealnie stwarza przestrzeń sacrum.

Gospodarstwo
Parafia posiadała duży majątek z ponad 160 ha go-

spodarstwem rolnym z budynkami inwentarskimi i so-
cjalnymi, z parkiem i dużym ogrodem parafialnym 
w centrum miejscowości. W średniowieczu majątki ko-
ścielne były źródłem tak zwanych prebend. Finansowa-
ły pracowników kurii, kanoników i biskupów. Można 
przypuszczać, że wielu z nich stało się „z wdzięczno-
ści” fundatorami wyposażenia tarnowskiego kościoła. 

Wyposażenie
Ołtarz główny, klasycystyczny, 

pochodzi z 1787 roku. Jak przysta-
ło na kościół pw. Wszystkich Świę-
tych ołtarz ma liczne trumienki z re-
likwiami. Po bokach znajdują się 
rzeźby Mojżesza i Aarona, późno-
barokowe, z połowy XVIII w. Są 
to rzeźby pełne w drewnie, ozdo-
bione monochromią ze złoceniami. 
Obraz centralny to Wręczenie klu-
czy św. Piotrowi, barokowy z 1665 
roku, olej na płótnie. Obraz ten wi-
siał w ołtarzu głównym Katedry 
Poznańskiej, gdzie podczas pożaru 
w 1772 roku został cudownie ocalo-
ny. Po odbudowie Katedry przez bi-
skupa Antoniego Okęckiego obraz 
zawisł w kaplicy św. Jana Kantego. 
W 1795 roku na prośbę proboszcza 
tarnowskiego kanonika Antonie-
go Lipińskiego (1779-1807) został 
przez biskupa Ignacego Raczyń-
skiego podarowany do naszego ko-
ścioła. Kolejne obrazy to: Św. Anna 
Samotrzeć, renesans, XVI w., olej 
na drewnie (najstarszy), Matka Bo-
ska Śnieżna obraz z XVII wieku., 
olej na płótnie z sukienką z drewna 
posrebrzanego, Św. Jan Nepomu-
cen, barok, XVII w., olej na płótnie, 
Św. Paweł, obraz o charakterze lu-
dowym, XIX w. 

Na wyposażeniu kościoła była 
też (obecnie w kościele po-ewange-
lickim) rzeźba Matka Boska z Dzie-
ciątkiem, barok, XVII wiek. Jest to 
rzeźba pełna w drewnie lipowym.

W ścianie przy prezbiterium 
wmurowane są trzy tonda, okrągłe 
płaskorzeźby wykute w marmu-
rze. Przedstawiają św. Andrzeja, św. 
Piotra oraz kartusz herbu Nałęcz 
(prawdopodobnie biskupa Ignace-
go Raczyńskiego – ofiarodawcę ob-
razu w ołtarzu głównym).

Prócz dzieł sztuki plastycznej 
mamy również zabytki rzemio-
sła. Są to m.in. barokowe drzwi 
z kruchty do kościoła z XVIII wie-
ku z zamkiem dwu-ryglowym oraz 
tak samo wiekowe drzwi z zakrystii 
do prezbiterium. 

Na ścianach znajdują się poli-
chromie ze scenami figuralnymi. 
Freski przedstawiają między in-
nymi duchownych poznańskich, 

związanych z naszym kościołem 
(z okresu nadbudowy wieży). Są to: 
biskup Antoni Okęcki (1780-1793), 
biskup pomocniczy Ludwik Mathy 
(1779-1802) oraz kanonicy kate-
dralni: Józef Słupiński i wspomnia-
ny już Antoni Lipiński. 

Prospekt organowy zbudowany 
został przez firmę A. Polzin z Po-

znania w 1902 roku. Wokół nawy 
kościoła znajduje się 14 stacji dro-
gi krzyżowej z początku XX wie-
ku, wykonanych jako odlewy cera-
miczne z polichromią. 

Na zewnętrznej ścianie prezbite-
rium, znajdujemy rzeźbę z XIX w. 
Grupa pasyjna: Chrystus na krzy-
żu rzeźba w drewnie, a po bokach 
- Maria i Jan, odlewy żeliwne.

Cmentarz 
Teren wokół kościoła był przez 

kilka stuleci cmentarzem parafial-
nym. Jest to nasza historyczna ne-
kropolia. Ziemi tej, kryjącej szcząt-
ki byłych mieszkańców Tarnowa 
winniśmy cześć. Na ścianie ko-
ścioła znajduje się tablica epitafijna 
z piaskowca księdza Waleriana Bre-
ańskiego, proboszcza w Tarnowie 
(1850 – 1866), działacza patriotycz-
nego i emigracyjnego, uczestnika 
powstania listopadowego w 1831 r. 
Zmarł on na epidemię cholery 
w 1866 r. razem ze 119 swoimi pa-
rafianami. Około 1900 roku vis a vis 
wejścia głównego, w osi kościoła, 
postawiono kaplicę cmentarną. 

Opracował
~Kazimierz Szulc

Komitet Ratowania Najstarszego 
Zabytku Tarnowa Podgórnego Ko-
ścioła pw. Wszystkich Świętych

Parafia Rzymsko-Katolicka  
ul. Poznańska 92, 62-080 Tarnowo 

Podgórne, konto: 33 1050 1533 
1000 0022 7748 0469, 

www.ratujmyzabytek.pl



 grudzień 2011 \ sąsiadka~czytaj \      13

  stowarzyszenia

Kolejne spotkanie Tarnow-
skiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców odbyło 

się 24 listopada w Zakładzie Pie-
karniczo – Cukierniczym „GLU-
TENEX” Andrzej Kawa w Sa-
dach.

Członkowie Stowarzyszenia za-
poznali się z historią i działalnością 
ZPC „Glutenex”, którą przedsta-
wiła technolog Krystyna Patelska. 
Firma działa od 1987 r. i jest pierw-
szym polskim producentem wyro-
bów bezglutenowych, niskobiałko-
wych i dla diabetyków. Wszystkie 
wyroby produkowane są z surow-
ców naturalnych, najwyższej jako-
ści z certyfikatami, w bardzo wy-
sokim reżimie technologicznym 
i sanitarnym ISO-9001 i HACCP. 
Cały czas oferta jest rozszerzana 
ostatnio o nowe produkty: wyro-
by ekstradowane – śniadaniowe: 
bezglutenowe i niskobiałkowe tj. 
chlebki chrupkie, fasolki kukury-
dziane i ryżowe, oraz snaki w sze-
rokim asortymencie. Z wykorzy-
staniem płatków własnej produkcji 
zostały wprowadzone do produkcji 
musli bezglutenowe i niskobiałko-
we. Wprowadzano zupki bezglute-
nowe i niskobiałkowe z zastosowa-
niem makaronu instant, co pozwala 
na łatwe przygotowanie zup i dań 
gotowych. Cały czas prowadzo-
ne są badania i poszukiwania no-
wych rozwiązań technologicznych 
w celu poprawy jakości produko-
wanych wyrobów. 

Firma jest Zakładem Pracy Chro-
nionej, zatrudnia wiele osób niepeł-
nosprawnych oraz prowadzi dzia-
łalność rehabilitacyjną nie tylko 
dla swoich pracowników, ale i dla 
mieszkańców naszej Gminy. Pro-
dukowane wyroby uzyskały wiele 
nagród i wyróżnień. Andrzej Kawa 
został odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Ostatnio 
firma została laureatem Plebiscy-
tu As Odpowiedzialnego Biznesu 
w kategorii średnie przedsiębior-
stwo za inicjatywę „Odpowiedzial-
ne produkty”. Więcej informacji na 
stronie www.glutenex.com.pl/

„Glutenex” gościł przedsiębiorców

Następnie Szymon Horowski 
przedstawił działanie „Komitetu 
Ratowania Najstarszego Zabytku 
Tarnowa Podgórnego Kościoła pw. 
Wszystkich Świętych”. Ze wzglę-
du na bardzo zły stan techniczny 
budowli oraz na konieczność zgro-
madzenia niezbędnej dokumentacji 
prace komitetu zostały podzielone 
na dwa etapy: 

I wzmocnienie sklepienia przed 
jego zawaleniem i całkowitym 
zniszczeniem kościoła, 

II likwidacje wilgoci, remont ele-
wacji, dachu, renowacja wnętrza, 
wymiany instalacji, drzwi i okien, 
zagospodarowanie terenu i oświe-
tlenie kościoła.

Komitet będzie zbierał środ-
ki finansowe wśród mieszkańców 
i przedsiębiorców naszej Gminy, 
aby wspólnie uratować średnio-
wieczny zabytek. Więcej informa-
cji na stronie www.ratujmyzabytek.
pl 

Następnie Michał Pniewski 
z firmy Movado Konsulting za-
prezentował wykład „Employer 
Branding - czyli budowanie i za-

rządzanie wizerunkiem firmy, jako 
pracodawcy”. Jest to metoda bu-
dowania przewagi konkurencyjnej 
w oparciu o zaangażowaną kadrę, 
możliwość jej rozszerzenia o no-
wych pracowników – którzy chcą 
pracować. Przedstawione zostały 
przykłady i narzędzia służące do 
komunikowania wewnątrz firmy, 
związane z rekrutacją i wdrażaniem 
nowych pracowników oraz korzy-
ści płynące z faktu świadomego za-
rządzania marką przedsiębiorstwa, 
jako pracodawcy z wyboru, które-
go szanuje społeczeństwo, a kon-
trahenci i konkurencja stawiają jako 
przykład. 

Na zakończenie wszyscy wzięli 
udział w poczęstunku i rozmowach 
o sytuacji przedsiębiorstw. Dzięki 
takim spotkaniom można podzie-
lić się doświadczeniem i wymienić 
informacjami.Wszystkich przedsię-
biorców, którzy są zainteresowani 
wstąpieniem do Stowarzyszenia za-
praszamy na naszą stronę www.tsp.
pl w celu pobrania deklaracji człon-
kowskich.

 ~K.Sz.

Rozmowy przed-
siębiorców

Prezentacja go-
spodarza - firmy 
„Glutenex”
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VI Powszechne Obywatelskie Strzela-
nie Niepodległościowe – odbyło się 
11 listopada. Zgodnie z przedwojen-

ną tradycją w Dniu Niepodległości rywalizowali-
śmy o Tarczę Niepodległościową. Po mszy świętej 
i uroczystościach pod pomnikiem spotkaliśmy się 
na strzelnicy. Wspominaliśmy tych, którzy poświę-
cili swoje życie w walce o wolność Ojczyzny. Po raz 
kolejny płynęły pieśni i piosenki żołnierskie, słucha-
liśmy także wspomnień naszych gości, uczestników 
II wojny światowej. Wśród zacnych braci, między 
innymi Króla Zjednoczenia Włodzimierza Smółki, 
przebiegała także rywalizacja strzelecka o Tarczę 
Niepodległościową. Zdobył ją brat Sławomir Śnie-
gowski z Wronek.

W andrzejkowym nastroju... spotkaliśmy się w na-
szym celstacie, by zakończyć tegoroczny sezon 
strzelecki. W małym, kameralnym gronie rywali-
zowaliśmy o kolejne trofea. Sympatyczne popołu-
dnie zakończyło rozstrzygnięcie zawodów. Tarczę 
okolicznościową zdobył Waldemar Maciejewski. 
Jak zwykle najwięcej emocji wzbudziła rywaliza-
cja o kura, a właściwie o … kurę. Razem ze swoim 

O przeszłości i przyszłości

gniazdem trafiła w ręce brata Fe-
liksa Thomasa.

Z dniem Bożego Narodzenia...
płyną życzenia ze wszystkich 
stron. Niech nowo narodzona 
Dziecina błogosławi w nadcho-
dzącym roku. Władzom życzymy 
udanych decyzji i realizacji pod-
jętych inwestycji, naszym sym-
patykom samych radosnych dni, 
a siostrom i braciom kolejnego, 
udanego sezonu strzeleckiego.

Już dziś zapowiadamy:
- w sierpniu 2012 roku w Tu-

choli odbędzie się Europejski 
Zjazd Strzelców Historycznych 
i strzelanie o tytuł Króla Europy,

- msza święta z okazji św. Seba-
stiana w intencji członków KBS 
Tarnowo Podgórne, ich rodzin, 
przyjaciół i sympatyków oraz 
strzelanie o Tarczę św. Sebastiana 
odbędzie się 22 stycznia.

~ W.M.

….z potrzeby serca…

Aktywni w trosce o życie

W dniu 27 i 28 listopa-
da w Tarnowie Pod-
górnym odbył się 

„Mikołajkowy Turniej Piłkar-
ski o Puchar Agrobexu”. Pod-
czas zawodów  została również 
przeprowadzona  loteria fantowa, 
z której dochód przekazano na 
rzecz chorej Oli Stachowiak  pod-
opiecznej  Fundacji „Otoczmy 
Troską Życie”.

Dziękujemy serdecznie Za-
rządowi Firmie AGROBEX za 
okazane wsparcie finansowe, 
w postaci przekazanych 10 000 zł 
dla Oli Stachowiak, które traktu-
jemy jako wyraz Państwa dobroci 
i chęci niesienia pomocy potrze-
bującym. Dziękujemy wszystkim, 
którzy aktywnie przyczynili się 
do zorganizowania loterii fanto-
wej oraz tym, którzy wzięli w niej 
udział. Dzięki Waszej pomocy 
i pracy możemy wspomóc lecze-
nie dziewczynki. Mamy nadzieję, 
że efekty Państwa pomocy  przy-
niosą szybko rezultaty, a  uśmiech 
na stałe zagości na twarzy Oli, 
o której pisaliśmy w  listopadowej  
„sąsiadce~czytaj”.

Zgodnie z tradycją 6 grudnia 
fundacja zorganizowała spotka-
nie mikołajkowe dla dzieci cho-
rych, które przyjechały z Polski 
na rehabilitację do Kiekrza.  Dzię-
ki hojności sponsorów firmie Ku-
kardka, Derform, Philips, Osram, 
Księgarni Św. Wojciecha oraz Lo-
renz Balhsen Snack - World dzie-
ci otrzymały upominki. Opowieści 
o Św. Mikołaju barwnie przekaza-
ne przez Ks. Krzysztofa Grześko-

wiaka  z parafii w Przeźmierowie, 
wspólne śpiewanie piosenek, pląsy 
oraz ciekawe  konkursy sprawiły, 
że chore dzieci zapomniały o swo-
ich problemach zdrowotnych.

W Święto Trzech Króli  
6.01.2012 odbędzie się w Pozna-
niu kolejny Orszak Trzech Króli, 
który ma na celu, szerzenie war-
tości charytatywnych, prorodzin-
nych i wspólnotowych.

Już teraz zapraszamy na wspól-
ne świętowanie ludzi dobrej woli, 
mieszkańców Gminy Tarnowa 
Podgórnego. Wszystkich chęt-
nych prosimy o zebranie się kwa-
drans przed rozpoczęciem marszu 
przy Księgarni Św. Wojciecha na 
Placu Wolności pod transparen-
tem fundacji „Otoczmy Troską 
Życie”. Zachęcamy do wpłat na 
konto fundacji. 

~Barbara Nowak 
Prezes Fundacji

TY też możesz pomóc

NR KONTA 
97 1020 4027 0000  

1402 0896 5750

10 000 zł na 
pomoc dla Oli!
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Jesienne miesiące to czas kie-
dy na świecie i w Polsce od-
bywają się targi książki.

W październiku, we Frankfur-
cie, odbyły się 63 Międzynaro-
dowe Targi Książki. To najwięk-
sza na świecie impreza i cieszy 
się olbrzymim zainteresowaniem 
w Europie i nie tylko.  7500 wy-
stawców ze 110 krajów, z róż-
nych kontynentów (także z Azji 
i obu Ameryk). Tysiące książek, 
setki wystawców, wybitni autorzy 
z całego świata i aż 280 tys. osób 
zainteresowanych książką to re-
kordowa ilość osób, która odwie-
dziła tegoroczne targi!). Targom 
towarzyszyło mnóstwo imprez 
związanych z literaturą, spotkań 
autorskich, paneli dyskusyjnych 
i projekcji. Polska również brała 
udział w tych targach i zaprezen-
towała 41 polskich wydawców.

W Pekinie, we wrześniu, na 18 
Targach Książki, największej im-
prezie wystawienniczej w Azji, 
Polska zareklamowała twórczość 
naszego Noblisty Czesława Mi-
łosza. Rok Czesława Miłosza ob-
chodzony jest nie tylko w Polsce. 

Właściwie nie tylko do 
radości ale i do dumy. 
A dumni możemy być 

z Zespołu Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy”. Porównując ich ze „Ślą-
skiem” powiem tak: „Śląsk” to 
zawodowstwo, technika, rutyna, 
a „Lusowiaków” wypełnia spon-
taniczność, entuzjazm, żywioło-
wość i emocje. Od początku, od 
wejścia na scenę pana Bolesława, 
aż do ostatniego tańca. 

Komuś, kto nigdy nie uczest-
niczył, lub choćby nie obserwo-
wał prób, trudno sobie wyobra-
zić ile ćwiczeń, powtórzeń, potu, 
czasu potrzeba by zaistnieć na 
scenie. Przez chwilę, trzy, czte-
ry minuty. A przecież członkowie 
zespołu mają swe prywatne ży-
cie, z codziennymi problemami, 

Wcześniej odbyły się w Lipsku 
Targi Książki i Festiwal Czytania. 
Miasto Lipsk jako „miasto książ-
ki” ma długą historię, bo już pod 
koniec XV wieku sprzedawano 
tutaj książki. I tak jest i dzisiaj, 
niezmienne od wieków. 

A w kraju jak przestawiają się 
jesienne imprezy z książką w tle. 
Trzeba przyznać, że też cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 

Już po raz 15. odbyły się w Kra-
kowie jubileuszowe Targi Książki. 
To nie tylko wydarzenie kultural-
ne, ale możliwość dla wszystkich 
zainteresowanych i pasjonują-
cych się daną tematyką spotkań 
z autorami.  Kraków to jak naj-
bardziej odpowiednie miejsce – 
to tu powstały pierwsze oficyny 
wydawnicze, pierwsze drukarnie 
i domy książek.

15 Targi w Krakowie odwie-
dziło 34 tys. osób (o 4 tys. więcej 
niż w ubiegłym roku). Ofertę za-
prezentowało ponad 500 wystaw-
ców, a z czytelnikami spotkało się 
aż 400 autorów, nie tylko z Polski.

Marlena de Blasi – dzienni-
karka, autorka bestsellerowych 

książek wspomnieniowych (do-
stępnych także w naszych pla-
cówkach) mówiła w wywiadzie: 
– Kraków to specjalne miejsce, 
panuje tu wyjątkowa atmosfera, 
to moje ulubione targi i dlatego tu 
przyjeżdżam.

Niech żałują ci, którzy mieli 
możliwość, a nie skorzystali z tej 
okazji.

To tylko kilka imprez literac-
kich, które odbywają się w kraju 
i na świecie. 

Większość książek prezento-
wanych na targach dostępna 
jest w naszych placówkach. 

 Więcej informacji o działalno-
ści Biblioteki w Tarnowie Pod-
górnym, a więc o książkach, 
nowościach wydawniczych i spo-
tkaniach autorskich z dr Roksaną 
Jędrzejewską-Wróbel z Gdań-
ska, autorką słuchowisk i progra-
mów telewizyjnych, książek dla 
dzieci i bajek terapeutycznych 
oraz Barbarą Gawryluk – pisar-
ką, tłumaczką, dziennikarką ra-
diową z Krakowa na naszej stro-
nie www.bibliotekatp.pl

~Iwona Bilińska

Dwa powody do radości
kłopotami i radościami. Między 
pracą, nauką a domowymi obo-
wiązkami znajdują, często wiel-
kim kosztem, czas dla zespołu. 
Kochani – czapki z głów.

Nieodłącznym elementem ze-
społu pieśni i tańca jest Koło Tu-
rystyczne PEPITA, które również 
świętuje piętnastolecie istnienia. 
Pierwsza wycieczka zorganizo-
wana została za środki finanso-
we będące główną nagrodą za 
udział „Lusowiaków” w konkur-
sie „Moja wieś aktywna” w Sie-
linku. Był to początek działal-
ności koła turystycznego, które 
każdego roku organizuje 2-3 wy-
cieczki krajowe i zagraniczne. 
Członkowie koła regularnie opła-
cają składki i organizują zabawy 

w celu pozyskiwania funduszy na 
działalność statutową.

Nie sposób wymienić wszyst-
kie odwiedzane miejscowości, 
ogromna jest również ilość prze-
jechanych wspólnie kilometrów. 
Turyści zwiedzili najbliższą oko-
licę (była fascynująca wyciecz-
ka po Poznaniu), bardziej i mniej 
znane zakątki naszego pięknego 
kraju, europejskie stolice, morza, 
góry kurorty. Nic, co godne oglą-
dania nie jest nam obce.

Zapraszamy chętnych do nasze-
go grona. Miejsce zamieszkania 
nie ma znaczenia. Wystarczą wy-
godne buty, dobry humor i parę 
groszy. Czekamy.

Będąca przy poczęciu „Luso-
wiaków” i „Pepity” 

~Maria Zgoła

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
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rozkład jazdy

Do godziny 13:45 będzie obowiązywał rozkład sobotni. Od godziny 13:40 linia 07 zostaje zawieszona.
Poniżej wykaz kursowania autobusów po godz. 13:45.

LINIA 01                                              Godziny odjazdu w kierunku Poznania
Z miejscowości: Godz. odjazdu
Rumianek 14:43 15:02 a 17:07 19:07 20:00
Grzebienisko 17:25 20:20
Ceradz Dolny 17:32 20:27
Ceradz Kościelny 14:35 15:10 a 17:36 19:15 20:31
Jankowice 14:39 15:14 a 17:40 19:19 20:35
Lusówko 15:20 a 17:46 19:25 20:41
Lusówko Grabowa I 15:24 a 17:50 19:29 20:45
Kokoszczyn 16:04 21:09
Kaźmierz 16:25 22:00
Góra 16:33 18:30 22:08
Tarnowo Podgórne 14:50 15:34 a 16:40 18:00 18:37 19:39 20:55 22:15
Napachanie 16:48 18:45 21:03
Poznań Ogrody 15:14 16:04 16:48 18:24 19:08 20:03 21:26 22:39

                                              Godziny odjazdu z Poznania
Do miejscowości: Godz. odjazdu
Rumianek, Ceradz Kościelny, Lusówko 14:30 16:30*,N 18:30 N 19:30 * 21:35 YC 23:00 Y
Kokoszczyn, Góra, Kaźmierz 15:30 17:30 G 20:30 23:00 Y
Godziny odjazdu z Tarnowa Podgórnego
Do miejscowości: Godz. odjazdu
Rumianek, Ceradz Kościelny, Lusówko 14:55 17:00 *, N 19:00 N 19:53 * 21:58 YC 23:23 Y
Kokoszczyn, Góra, Kaźmierz 15:55 17:53 G 21:00 23:23 Y
N - kurs przez Napachanie                      * - kurs do Grzebieniska                    G - kurs tylko do Góry                              a - kurs przez Auchan
YC - odwóz od Jankowic, jeżeli będą pasażerowie to jedzie do Ceradza Kościelnego, Ceradza Dolnego i Grzebieniska
Y - od Tarnowa Podgórnego odwóz do ostatniego pasażera po terenie gminy Tarnowo Podgórne

LINIA 02, 04                                              Godziny odjazdu w kierunku Poznania
Z miejscowości: Godz. odjazdu
Tarnowo Podgórne 17:10 18:40 20:10 21:15
Sady 17:16 20:16 21:21
Sierosław 14:05 16:15 19:02 21:40
Lusowo 14:20 15:05 16:30 17:21 18:49 20:21 21:26 21:53

                                              Godziny odjazdu z Poznania
Do miejscowości: Godz. odjazdu
Sierosław (przez Lusowo) 15:00
Sierosław 21:00
Lusowo 14:25
Tarnowo Podgórne (przez Lusowo, Sady) 16:00 18:15 20:00 22:15 22:45
Tarnowo Podgórne (przez Sierosław, Lusowo) 17:10
W dniach 25 i 26 grudnia 2011r. oraz 1 stycznia 2012r. będzie obowiązywał niedzielny rozkład jazdy. Linia 07 nie będzie kursować w ww. dniach. W dniu 31 grud-
nia 2011r. będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy autobusów. Dodatkowych informacji o rozkładzie jazdy udziela dyspozytor pod nr tel. 618146792 wewn. 36

ROZKŁAD JAZDY 
AUTOBUSÓW TPBUS W DNIU 

24 GRUDNIA 2011r.

Szkolenia dla rolników
Służba Doradcza WODR w Gminie Tarnowo Pod-

górne planując w połowie września szkolenia na rok 
przyszły nie znała oczywiście treści expose Premiera 
rządu RP Donalda Tuska, ale niejako wyprzedzając 
czas zaplanowała szkolenie specjalistyczne „Dlacze-
go warto prowadzić rachunkowość w gospodarstwie 
rolnym – praktyczne przykłady”.  

Od 2013 dla gospodarstw rolnych rząd rozpocznie 
wprowadzanie rachunkowości, a następnie opodat-
kowanie dochodów na ogólnych zasadach, rozpo-

czynając od największych gospo-
darstw, stopniowo rozszerzając 
te zasady na mniejsze. Podatek 
od dochodów dla gospodarstw 
rolnych pozwoli na redukcję in-
nych obciążeń, zwłaszcza podat-
ku rolnego”. Należy przygoto-
wać rolników na te zmiany, stąd 
to szkolenie. Ważna jest nie tyl-
ko strona techniczna zagadnienia, 
ale przede wszystkim pokonanie 
możliwych barier i lęków 

Zapraszamy również na szko-
lenie specjalistyczne „Szacowa-
nie szkód – zapoznanie rolników 

z przydatnymi procedurami”. 
Mamy do czynienia z coraz bar-
dziej gwałtownymi ulewami, klę-
ską gradu, suszy, złym przezi-
mowaniem upraw. Warto zatem 
poznać procedury i przepisy, obo-
wiązujące w sytuacji kataklizmu. 

Nie możemy dotrzeć do wszyst-
kich zainteresowanych rolników, 
stąd też apel doradcy o kontakt 
osobisty lub mailowy pod adre-
sem:

wieslaw.bialy@wodr.poznan.pl 

~Wiesław Biały

Plan szkoleń służby 
doradczej WODR - 2012
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Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego  
mają zaszczyt zaprosić  

wszystkich mieszkańców Gminy  
na Koncert Noworoczny  

na którym występować będą Artyści  
z Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Odbędzie się on 28.12.2011 r. o godzinie 18  
w Sali GOK Sezam w Tarnowie Podgórnym  

przy ul. Ogrodowej.
     ~Zapraszamy

na którym występować będą Artyści 

Zaśpiewamy kolędy... 
W wigilię Bożego Narodzenia zaśpiewamy  

w każdym katolickim kościele oraz wielu na-
szych domach najpiękniejsze kolędy:

Cicha noc, Lulajże Jezuniu czy W żłobie leży. 
Potem, przez kilka następnych tygodni  

rozbrzmiewać one będą,  
przenosząc nas niezmiennie  

w nastrój najradośniejszych Świąt roku.  
Ze szczególną przyjemnością zatem dzielimy 

się  z Państwem wiadomością, iż: 

23 stycznia 2012 r. o godzinie 17:00 
usłyszymy je w pięknym wykonaniu  
chóru Allegro, złożonego z uczniów  

Gimnazjum im. Integracji Europejskiej  
w Tarnowie Podgórnym.

Wszystkich miłośników pięknego śpiewu  
zapraszamy na ten koncert, który odbędzie się  

w auli szkoły w Tarnowie Podgórnym  
przy ul.Poznańskiej 118.  

Organizatorzy koncertu: 
Chór poprowadzi D. Krusińska,  

o oprawę plastyczną zadba G. Kierzek

Nagrodę dla Gminy Tar-
nowo Podgórne za zaję-
cie pierwszego miejsca 

w Polsce, w grupie od 15 do 40 
tys. mieszkańców w imieniu Wój-
ta odebrał Bernard Broński - dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne. 

Ogólnopolskie podsumowa-
nie XVII Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2011 rozgrywane-
go w ramach Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich 
wraz z wręczeniem okoliczno-
ściowych plakietek odbyło się 
w Warszawie podczas ogólnopol-

Gmina Tarnowo Podgórne uhonorowana
skiego forum działaczy samorzą-
dowych „Infrastruktura sportowa 
w gminach, miastach i powiatach 
narzędziem promocji sportu po-
wszechnego” oraz IX Międzyna-
rodowych Targów Infrastruktury 
Miejskiej i Drogowej „INFRA-
STRUKTURA” w Centrum Wy-
stawowym  Międzynarodowych 
Targów Polska w Warszawie. Im-
prezę, która odbyła się w 14 i 15 
listopada zorganizowała Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich 
na zlecenie Departamentu Roz-
woju i Promocji Sportu Minister-
stwa Sportu i Turystyki 

Nagrody dla wszystkich uho-
norowanych jednostek samorzą-
du wręczył Wojciech Kudlik - 
dyrektor Departamentu Rozwoju 
i Promocji Sportu Mistrz Świata 
w kajakarstwie z 1979 r. oraz Wa-
cław Hurko - wiceprzewodniczą-
cy Rady Głównej LZS w Warsza-
wie. Województwo wielkopolskie 
reprezentowały dwie gminy spo-
śród siedmiu wyróżnionych: Tar-
nowo Podgórne i Środa Wielko-
polska. 

~Ania Gibała

W hołdzie Powstańcom

We wtorek, 27 grudnia, o godzinie 12.00 na lu-
sowskim cmentarzu odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca rocznicę wybuchu Powsta-

nia Wielkopolskiego. Po części oficjalnej nastąpi złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy w hołdzie powstańcom na gro-
bie Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego ge-
nerała Józefa Dowbora Muśnickiego. Wszystkich serdecz-
nie zaprasza Prezes Towarzystwa Józef Grajek. 

Pomadto w tym dniu w godzinach 8.00 – 13.00 dyrektor 
zaprasza do zwiedzenia Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie, ul. Ogrodowa 3a. Jak zapewnia Dyrektor 
Muzeum Anna Grajek

Wstęp w tym dniu jest bezpłatny!

~TPGJDM
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KULTURALNY GRUDZIEŃ/STYCZEŃ 2012 
16.12 godz. 13
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

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

17.12 godz. 16
DK Przeźmierowo

Spotkanie opłatkowe Koła Seniorów.
W programie przedstawienie „Senioritek”

19.12 godz. 18
DK Przeźmierowo „Czarodziejska” wigilia zespółu „Modraki”

28.12 godz. 18
DK Tarnowo Podgórne

Sołtys i Rada Sołecka swoim mieszkańcom:
Koncert operetkowy

29.12 godz. 18
DK Przeźmierowo

Sołtys i Rada Sołecka swoim mieszkańcom:
Koncert Bogusława Meca

2.01 godz. 10.30
DK Przeźmierowo

Spotkanie integracyjne dla chorych i niepełnosprawnych
z parafii Przeźmierowo. W programie występ grupy „Senio-
ritki”

8.01 godz. 14-21
Tarnowo Podgórne, Park 700-lecia

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gwiazda wieczoru: Doniu, Kris / Ascetoholix

9.01
Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, Przed-
szkole Przeźmierowo
11.01
Przedszkole Lusowo, SP Lusowo, DK Tarnowo Podgórne, 
Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „O kolędach słów kilka”

13.01 godz. 18
Dom Kultury w Przeźmierowie

Kino Zielone Oko zaprasza:
Szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl 

15.01 godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym

Koncert noworoczny z gwiazdą:
WIESŁAWEM OCHMANEM

Andrzejki  
po raz drugi

W sobotę 19 listopada świetlica lusowska 
gościła niezwykłych tancerzy  z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, dla których tań-

ce przy wspaniałej muzyce były znakomitą terapią 
ruchową. 

Zaszczytem dla obecnych był   gość szczególny, 
a mianowicie Wójt Gminy  Tadeusz Czajka wraz   
z małżonką .

Radosny nastrój udzielał się wszystkim w tańcu 
i w śpiewie oraz w wróżbach.

Tradycja Andrzejkowa to lanie wosku, któremu 
towarzyszyła fantazja i zapowiedzi ciekawej przy-
gody. Już w XVI wieku pisano: „ Nalejcie wosku na 
wodę ujrzycie swoją przygodę”. Tak w tanecznych 
rytmach wszyscy drylowali do północy i z uśmie-
chem planowali spotkanie za rok. 

 ~Kazimiera Kubiak

Kolejne wykłady

Nawet się nie spostrzegliśmy, a tu Nowy Rok 
zbliża się do nas szybko i wielkimi krokami. 
Idą Święta Bożego Narodzenia, a przed nimi 

mamy jeszcze wykład dra Karola Kacprzaka „Ma-
ria Skłodowska-Curie: życie, nauka, wartości” godz. 
17.00,  23 grudnia  w Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym. Szkoda, że musimy już pożegnać się z ta-
jemnicami chemii i obdarzonym wyjątkową chary-
zmą wykładowcą, który potrafił swą wiedzą porwać 
słuchaczy i zaskarbić sobie ich sympatię  

A co w nowym roku?
10 stycznia, o godz. 17.00 zapraszamy  na wykład 

dra Piotra Stachowiaka (wybitnego specjalisty z za-
kresu historii najnowszej): „Lech Wałęsa. Erozja le-
gendy”, inaugurujący cykl Polskie przemiany ustro-
jowe. Żywimy nadzieję, że i te wykłady zadowolą 
i spodobają się naszym słuchaczom. 

~Maria Kaniewska

W UTW jeszcze przed Gwiazdką
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To wyjątkowe święto. Zje-
chały nań chóry. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy 

różne utwory, także popularne. 
Jesienne Święto Pieśni odbyło się 
w Tarnowie Podgórnym w ostat-
nią niedzielę listopada.  

Wystąpiły chóry: „Melodia” 
z Pobiedzisk, „Lutnia” z Wrześni, 
„Cantabile” z Szamotuł i „Roton-
do” z Poznaniu. Spotkanie otwo-
rzyli jego gospodarze – chór im. 
Feliksa Nowowiejskiego z Tarno-
wa Podgórnego. Repertuar kon-
certu był bardzo bogaty. Usłyszeli-
śmy takie utwory jak: „Serduszko 
puka w rytmie cha-cha” (chór im. 
Feliksa Nowowiejskiego), „Stary 
Marych”(chór„Melodia”), „Hej, 
przeleciał ptaszek” (chór „Lut-
nia”),  „Can’t help falling in love” 

Koncertował w najlep-
szych scenach świata, 
w towarzystwie najwięk-

szych gwiazd światowej ope-
ry. W styczniu wystąpi w Tarno-
wie Podgórnym, na tradycyjnym 
już Koncercie Noworocznym. 
Uświetni go niekwestionowana 
gwiazda i znakomity tenor - Wie-
sław Ochman.

Podczas koncertu towarzyszyć 
mu będą Renata Dobosz (mezzo-
sopran), Aleksandra Stokłosa (so-
pran) oraz orkiestra symfoniczna 
Le Quattro Stagioni pod dyrekcją 
Tadeusza Żmijewskiego. Artyści 

W ubiegłym roku ze swoim spetkaklem „Król Ubu” zdobyli 
Grand Prix i cztery nagrody indywidualne podczas festiwalu 
„Arlekinada”. Grupa nie spoczęła jednak na laurach i przy-

gotowała kolejną propozycję, którą wystawi w cyklu „Gwiazdkowe pre-
miery Sezamu”. Tym razem podopieczni Grażyny Smolibockiej zapre-
zentują „Siódmą pieczęć” – spektakl oparty na słynnym filmie Igmara 
Bergmana. Będzie go można zobaczyć w piątek, 16 grudnia o godz. 13 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk

Jesień z pieśnią na ustach

(chór „Rotondo”), „Miłość rośnie 
wokół nas” (chór „Cantabile”). 
Były nawet melodie z filmu „Król 
Lew”. 

Gościem specjalnym Jesienne-
go Święta Pieśni był litewski chór 
„KLASIKA” z gminy partner-

skiej Ukmerge. W jego repertu-
arze są utwory współczesne, kla-
syczne i cerkiewne. Koncertowi 
przysłuchiwał się Wójt Gminy, 
Tadeusz Czajka, który wręczył 
jego uczestnikom pamiątkowe 
statuetki.  ~Dawid Lemanowicz

Nowy rok powitamy z Wiesławem Ochmanem
wykonają najpiękniejsze arie ope-
rowe i operetkowe, a także naj-
piękniejsze spośród popularnych 
piosenek. 

Koncert Noworoczny odbę-
dzie się w hali OSiR, 15 stycznia 
o godz. 17. Bilety w cenie 20 zł 
do nabycia w biurze GOK „SE-
ZAM” w Tarnowie Podgórnym 
(ul. Poznańska 96) w godz. 8 – 
15, w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
w godz. 15 – 20, oraz w Domu 
Kultury w Przeźmierowie (ul. 
Ogrodowa 13) w godz. 9 – 18.

~Jarek Krawczyk

„Siódma pieczęć” premierowo Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa 
swoim mieszkańcom 

Koncert Bogusława Meca 
Zapraszamy

Dom Kultury Przeźmierowo,  
ul. Ogrodowa 13

29 grudnia, godz. 18.00
Wstęp wolny!

Nowy rok powitamy z Wiesławem Ochmanem
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Dwudziesty raz zagra w ca-
łej Polsce Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomo-

cy. Zbieramy  pieniądze na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla ko-
biet ciężarnych z cukrzycą.

Rzecz jasna orkiestra zagra 
również w naszej Gminie. Poniżej 
program imprez zaplanowanych 
na 8 stycznia w Tarnowie Pod-
górnym - zapraszamy zarówno 
do namiotu ustawionego w Parku 
700-lecia, jak i na kręgielnię Vec-
tor, strzelnicę i do OSiR’u. 

Na pewno do przygotowań włą-
czyli się bracia kurkowi, wędka-
rze, seniorzy, strażacy i TP-KOM. 
Nad programem czuwa Urząd 
Gminy, OSiR i GOK. Na portalu 
www.poziom-wyzej.pl  powstała 
specjalna zakładka, gdzie każdy 
może zapoznać się z najnowszy-
mi informacjami związanymi z fi-
nałem.

Apelujemy do wszystkich o 
przynoszenie fantów, które bę-
dziemy mogli wykorzystać pod-
czas licytacji. Liczymy na Pań-
stwa ofiarność! Zainteresowanych 
prosimy o kontakt: 

• Dorota Błoch, szefowa sztabu 
WOŚP, tel. 61 8959 233

• Agnieszka Rzeźnik, komuni-
kacja społeczna, tel. 606 756 290

• Hanna Stasińska-Łapszewicz, 
promocja, tel. 61 8959 263 

• mailem: a.rzeznik@tarnowo-
-podgorne.pl lub h.stasinska@tar-
nowo-podgorne.pl 

Do zobaczenia! 

Dwudziesty finał WOŚP
WOŚP 2012 w Tarnowie Podgórnym

Park 700-lecia, scena w namiocie
13:00 – 14:00 Próby akustyczne
14:00 – 14:15 Rozpoczęcie imprezy
14:15 – 14:45 Koncert: Muchos Cojones
14:45 – 15:10  Prezentacja przedmiotów przeznaczonych na licyta-

cję
15:10 – 15:40 Występ grupy teatralnej „Senioritki”
15:40 – 16:10 Licytacja
16:10 – 16:45 Koncert: „Kuna” (LO w Tarnowie Podgórnym)
16:45 – 17:15 Pokaz ratowników WOPR i OSP 
17:15 – 17:45 Licytacja
17:45 – 18:15  Koncert: „3+” (wyróżnienie na festiwalu „BLusowo 

2011”)
18:15 – 18:45 Licytacja finałowa 
18:45 – 20:00  GWIAZDA WIECZORU:  Panicz, Doniu & Kris / 

Ascetoholix wraz z VitoWS oraz tancerzami
20:00 – 20:15 Światełko do nieba
20:15 – 20.45 Koncert: „Fresh Air Project”: Phil Collins Tribute

Prowadzenie imprezy: Jacek Hałasik
Licytacje poprowadzi: Jarosław Muczek

Kręgielnia Vector, ul. Rokietnicka – Start: 14.00
• Turniej kręglarski dla dzieci i dorosłych
• Występ iluzjonisty
• Występ zespołu muzycznego
•  Możliwość zrobienia bezpłatnych badań medycznych (EKG, ciśnie-

nie)
• Konkurs na najniższe tętno
• Pokaz umiejętności psa tropiącego
• Bezpłatny ciepły poczęstunek dla każdego
•  Zakończenie: 19.50 (zapewniamy bezpłatny przejazd na światełko 

do nieba)

Imprezy towarzyszące: 
• Wielkoorkiestrowe strzelanie na strzelnicy przy ul. Zachodniej
• Turniej Kopa (OSiR przy ul. Nowej)
• Placki, chleb ze smalcem, ognisko i wiele, wiele innych

Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy” co roku bardzo aktywnie włącza się w zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku postanowiliśmy zrobić coś więcej, dlatego przygotowujemy przedstawienie pt. „Kopciuszek”, 
w którym wystąpią rodzice naszych przedszkolaków. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na Fundację Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Dzięki uprzejmości Piotra Burdajewicza, dyrektora Gimnazjum w Baranowie, przedstawienie odbędzie się w auli gimnazjum. 
Bilety w cenie 5 zł do nabycia u nauczycielek przedszkola. 

Serdecznie zapraszamy na przedstawienie w dniu 12 stycznia na godz. 17.30.

Przedszkole w Baranowie też zagra

Kopciuszek w Baranowie

Konto bankowe WOŚP:  ING Bank Śląski    48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
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SP Lusowo

Nie spoczywamy na laurach!
Eliminacje gminne ,,Jesiennej zadumy”. Wśród 

wyróżnionych znalazło się aż troje uczniów 
z Lusowa. Czwartoklasistka Gabriela Polak 

zajęła I miejsce wśród uczniów klas IV-VI, Moni-
ka Sztukiewicz z Vc zdobyła wyróżnienie, natomiast 
pierwszoklasista Wojciech Mróz otrzymał III miej-
sce w grupie klas młodszych. Serdecznie im gratu-
lujemy !

Gabrysia reprezentowała Gminę Tarnowo Podgór-
ne na konkursie w Czerwonaku w poniedziałek, 28  
listopada i zajęła III miejsce. Gratulujemy.

Opiekun koła recytatorskiego
~Stanisława Janeczek

Tegoroczne obchody Dnia 
Patrona Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie odbywały 

się  pod hasłem „Jak zostać ge-
nerałem?”. Rozpoczęliśmy je wi-
zytą klas pionu starszego w Po-
znaniu, w Podoficerskiej Szkole 
Wojsk Lądowych. 

26 października, w Dniu Pa-
trona, odbył się w szkole uroczy-
sty apel. Dowiedzieliśmy się, jak 
wyglądała kariera wojskowa gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego. 
Poznaliśmy także podstawowe 
stopnie wojskowe obowiązują-
ce we współczesnej armii. Młod-
sze dzieci odwiedziły w tym dniu  
Muzeum Powstańców Wielko-
polskich w Lusowie. Delegacja 
uczniów wraz z nauczycielami 
i pocztem sztandarowym udała 
się na miejscowy cmentarz posta-
wić znicze na rodzinnym grobie 
generała i jego rodziny.

To nie koniec „spotkań z mun-
durem”. Na początku listopada 
grupa żołnierzy z jednostki woj-
skowej z  Poznaniu złożyła nam 
rewizytę. Odbyły się spotka-
nia w klasach młodszych, pod-
czas których uczniowie obej-

SP Lusowo

„Jak zostać generałem”, czyli obchody 
święta Patrona Szkoły w Lusowie

rzeli pokaz mundurów, sprzętu 
i wyposażenia wojskowego. 
Klasy najmłodsze gościły u sie-
bie grupę dziewcząt z 244 Po-
znańskiej Drużyny Harcerek  
z Przeźmierowa. Mini-zbiórka 
oraz wspólne śpiewanie i plą-
sy wprowadziły wszystkich  
w atmosferę harcerskich obozów.

Czy ktoś z nas zrobi w przy-
szłości karierę wojskową i po-
święci się służbie dla Ojczyzny? 
Nie wiemy. Jednak dzięki tym do-
świadczeniom wyobrażenie o tru-
dach, ale i zaszczytach służby 
w mundurze stało się nam bliższe. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lusowie

Spotkanie  
z mundurowymi

fot. archiwum
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Bohaterami uroczystości, która odbyła się 4 
listopada w szkole w Przeźmierowie, byli 
uczniowie klas pierwszych. Wprowadzeni 

przez postaci bajkowe – Królewnę Śnieżkę, Czer-
wonego Kapturka, Alfa, Rumcajsa, Kota w Butach 
i krasnoludki – wzięli udział w pasowaniu na pierw-
szaka. W obecności rodziców, nauczycieli i zapro-
szonych gości dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. 
Obiecały strzec honoru i dobrego imienia szkoły, 
szanować innych, uczyć się tego, co dobre i piękne, 
kochać swoją ojczyznę.

W części artystycznej na scenie pojawił się Ambro-
ży Kleks. Słowami „Witajcie w naszej bajce!”  profe-
sor zaprosił pierwszoklasistów  do swojej Akademii, 
gdzie  spotkali oni Agnieszkę Skarżypytę, Ankę Sa-
mochwałę, Lenia na tapczanie, Kaczkę – Dziwaczkę, 
Adasia Niezgódkę, szpaka Mateusza i wiele innych 
baśniowych postaci. Milusińscy z klas pierwszych 
zaprezentowali zebranym swoje talenty artystycz-
ne. Tańcem („Mały marsz,  ”Waka  Waka”,  „Hokey-
-Pokey”) i śpiewem  („Piłka Oli”, „Autobus”, „Już 
owoców pełen kosz”) dzieci  dostarczyły wszystkim 
zebranym niezapomnianych wrażeń. A zgodnie ze 
szkolną modą piegi były dla nich nagrodą. 

Ten słoneczny listopadowy piątek na pewno po-
zostanie na zawsze w pamięci pierwszoklasistów. 
To wtedy zobowiązali się oni do pilnej nauki, wzo-

SP Przeźmierowo

„Witajcie w naszej bajce” 
– pasowanie na pierwszoklasistę

rowego zachowania, szacunku 
dla innych, dbania o dobre imię 
szkoły. Od tej pory stanowią ro-
dzinę uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Arkadego Fiedlera 
w Przeźmierowie.

Starsi uczniowie życzyli swoim 
młodszym kolegom licznych sukce-
sów w nauce, nawiązania przyjaźni, 
wielu wspaniałych chwil. Wszyscy 
przyłączamy się do tych życzeń.

~Aleksandra Filipek

Długo oczekiwany przez 
dzieci dzień w końcu 
nadszedł. Sołtys i Prze-

wodniczący Rady Sołeckiej wsi 
Tarnowo Podgórne założyli czap-
ki Mikołaja i odwiedzili Przed-
szkole Pod Wesołą Chmurką. 
Dzieciaki podekscytowane do 
granic możliwości nie podej-
rzewały nawet, że Mikołajowie 
szykują dla nich niespodziankę. 
Niektóre przyglądały się ze zdu-
mieniem, inne nie wierzyły, że 
to właśnie dla nich są prezenty. 
Mikołaje postawiły jeden waru-
nek: musicie nam zatańczyć i za-
śpiewać! Dzieci zaczęły pięknie 
tańczyć  i śpiewać wraz za swo-
imi opiekunkami. Nie obyło się 
oczywiście bez pytania: ,,Kto był 

Mikołajkowe odwiedziny w Przedszkolu  
Pod Wesołą Chmurką

grzeczny?” Jak się okazało w na-
szym przedszkolu są same grzecz-
ne dzieci. Uradowane tym faktem 
Mikołaje chętnie pozowały do 

zdjęć z dziećmi. A na koniec każ-
dy przedszkolak dostał wspaniały 
prezent.

~Sołtys Wsi
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11-13 listopada odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Oleśnicy. Szesnastoletni miesz-
kaniec Przeźmierowa, Łukasz 
Ludwiczak, zgarnął wszystko: 
pierwszego dnia zajął pierwsze 
miejsce w w tańcu Hip-Hop Solo, 
w kat. dorosłych w klasie „S”, 
drugiego w kategorii  Hip-Hop 
(open) – dorośli, a następnie – 
w duecie z Anią Dąbek w katego-
rii Hip-Hop – duety (open) – do-
rośli.

Łukasz ma na swoim koncie 81 
medali i 26 pucharów, a swój suk-
ces zawdzięcza ciężkiej pracy, tre-
nując 10 godz. tygodniowo. Na te-
gorocznych Mistrzostwach Polski  
IDO – eliminacje do Mistrzostw 
Świata i Europy w Olkuszu Łukasz 
zdobył III miejsce i jednocześnie 
został nominowany do reprezen-
towania Polski w Mistrzostwach 
Europy w Danii. Łukasz dotarł do 
półfinału i zajął 10. miejsce na 68 
tancerzy z 16 krajów. Warto dodać, 
że był to jego pierwszy start w kat. 
dorosłych! Dzięki temu osiągnię-
ciu awansował do najwyższej kla-
sy tanecznej, czyli klasy mistrzow-
skiej „S”.

W lipcu tego roku brał udział 
w obozie szkoleniowym „Summer 

Trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach.

Mamy Mistrza Polski!
Dance Intensive”. Było to dwu-
dziestodniowe szkolenie z udzia-
łem 16 choreografów z Los An-
geles (USA). Na zeszłorocznym 
międzynarodowym obozie jeden 
z choreografów Tony Czar do-
strzegł talent Łukasza i podaro-
wał mu połowę stypendium do 
jednej z najlepszych szkół  tańca 
na świecie w Los Angeles.

Stypendium to starczy na naukę 
– połowę szkolenia. Niestety re-
alizacja tego wyjazdu musiała zo-
stać przełożona na późniejszy ter-
min. Koszt takiego wyjazdu dla 
dwóch osób (Łukasz + opiekun/
rodzic) wynosi około 20 tysięcy 
złotych, co całkowicie przekracza 
możliwości finansowe rodziców 
Łukasza.  Dlatego chłopak poszu-
kuje pilnie sponsorów – różnych 
firm, by dzięki wsparciu finanso-
wemu mógł zwiększyć częstość 
wyjazdów na turnieje taneczne 
w państwach Europy i na naukę 
tańca w USA. Łukasz chętnie od-
wdzięczy się za udzieloną pomoc 
poprzez reklamowanie firmy (no-
sząc logo na stroju podczas turnie-
jów). Może także wykonać pokazy 
taneczne na różnych okoliczno-
ściowych imprezach firm. Zainte-
resowanych wsparciem Łukasza 
prosimy o kontakt z redakcją.

~Dominika Lemańczyk
Trener Dance Center Poznań

Łukasz pragnie podziękować Wójtowi Gminy 
i firmie Glutenex – Andrzejowi Kawie oraz innym 
firmom, które wsparły go i umożliwiły realizację 
kilku dotychczasowych wyjazdów na turnieje i mi-
strzostwa. Dzięki temu może godnie reprezento-
wać w tańcu Polskę i Gminę Tarnowo Podgórne.

Młodzi szpadziści UKS ATLAS po raz 
pierwszy wystartowali w zawodach i od-
nieśli duże sukcesy. Są to dziewczęta i 

chłopcy z roczników 2003 i 2002. Dwóch szpadzi-
stów wystartowało 11. listopada. w Śremie w Mi-
strzostwach Wielkopolski Szkół w Szermierce. W 
swojej kategorii wiekowej zajęli Miłosz Urbański III 
miejsce, a Michał Kapłon V miejsce. W tych samych 
zawodach wystartowała ich starsza koleżanka Wero-
nika Nawrot, która zdobywając I miejsce została Mi-
strzynią Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych w Szpa-
dzie Dziewcząt. 

W następnych dniach, 12 i 13 listopada, zawodnicy 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju „O Puchar 
Ziem Północnych” w Szczecinie. Dziewczęta: Patry-
cja Teska, Natalia Błotna i Natalia Mizerska walczyły 
w sobotę w kategorii zuchów i zajęły odpowiednio 10, 
12 i 16 miejsce na 22 startujące zawodniczki. Weroni-
ka Nawrot w kategorii junior młodszy przegrała jed-

Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szermierce Śrem, od prawej Wero-
nika Nawrot, Miłosz Urbański i Michał Kapłon

Czas na szermierkę!

nym trafieniem ostatnią walkę w 
turnieju i zajęła II miejsce. 

Równie udanie wystartowali 
chłopcy w kategorii zuchów zaj-
mując następujące miejsca: Mi-
łosz Urbański III, Marcin Błot-
ny VIII, Michał Kapłon XX i Jan 

Kunysz XXIII. Należy zaznaczyć,  
że w tej kategorii startowało  
36 zawodników.

Zainteresowanych trenowa-
niem szermierki proszę o kontakt 
pod nr 602 637 951

~Trener Paweł Kapłon

Dance Intensive”. Było to dwu-
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Z powodzeniem startu-
ją reprezentacje Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

w Tarnowie Podgórnym w LICE-
ALIADZIE 2011/2012. 

Licealiści: Sebastian Dalkow-
ski, Bartosz Kotas i Maciej Ja-
kubiak na zawodach w Swarzę-
dzu zdobyli Mistrzostwo Powiatu 

Zwycięska drużyna LO Tarnowo Podgórne.

Sukcesy sportowe licealistów

Drużyna koszy-
kówki dziewcząt 
LO w Tarnowie 
Podgórnym.

Poznańskiego w Drużynowym 
Tenisie Stołowym awansując do 
rozgrywek Rejonowych. W tych 
samych zawodach w klasyfikacji 
indywidualnej zwyciężył Seba-
stian Dalkowski, a trzecie miejsce 
zajął Bartosz Kotas. 

Natomiast drużyna żeńskiej ko-
szykówki naszego LO na zawo-
dach w Kórniku (21listopada), 
wygrywając pięć meczy, zdoby-
ła Mistrzostwo Powiatu Poznań-
skiego i awansowała do dalszych 
rozgrywek. Dziewczęta pokona-

ły w eliminacjach drużyny: LO 
Puszczykowo, ZS nr 1 w Swarzę-
dzu i ZS nr 2 w Swarzędzu, w pół-
finale ZS w Mosinie i w finale 
ZS w Kórniku. W skład drużyny 
wchodzą: Agnieszka Muszyńska-
-kapitan, Magda Kuźniak, Wero-
nika Kaleta, Paulina Krysztofiak, 
Magdalena Kaźmierska, Nata-
lia Żukiel, Bogna Matuszewska, 
Zuzanna Dobrzeniecka, Anna 
Muszyńska, Anna Jankowska, 
Agnieszka Telenga, Weronika 
Przybylska.

Na Otwartych Mistrzostwach Polski w Oleśnicy, które odbywały 
się od 11 do 13 listopada, grupa taneczna OSiR Jast Tarnowo 
Podgórne wystawiła produkcję ,,Smerfów Świat” i zajęła wy-

sokie trzecie miejsce. W prezentacjach grupowych mini formacja jazz 
powyżej szesnastu lat zajęła drugie, a w mini formacji disco dance 12 
– 15 lat – piąte miejsce. 

~Ania Gibała

Wysmerfowali brązWójt Gminy Tarnowo Podgórne  
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Tarnowo Podgórne
zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO 
ROKU 2012,

które w dniu 1 stycznia 2012 r. 
 po raz dwunasty odbędą się w 

Tarnowie Podgórnym  
(godz. 18:00, Park 700-lecia)  

oraz w Przeźmierowie  
(godz. 19:00, Park im. St. Kanikowskiego).

Przed pokazami odbędą się noworoczne 
msze święte w kościele pw. Wszystkich 

Świętych w Tarnowie Podgórnym o godz. 
17:00 oraz w kościele pw. Św. Antoniego  

w Przeźmierowie o godz.18:00. 

PO POWITANIU ZAPRASZAMY 
NA GROCHÓWKĘ 
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Sezon kolarski 2011 Gminnego Klubu Sporto-
wego TARNOVIA Tarnowo Podgórne dobiegł 
końca. Jego uroczyste zakończenie odbyło się 

20 listopada. W tegorocznym wzięło udział trzydzie-
ści dziewięć osób. Obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy oraz sołtys wsi Tarnowo 
Podgórne, włodarze klubu TARNOVII, reprezentan-
ci WZKol, LZS i OSiR Tarnowo Podgórne, przedsta-
wiciele sponsorów (Fiat Auto Centrum Poznań, PZU 
SA, Alter SA, Sesami Sport), trenerzy, zawodnicy – 
byli i obecni oraz rodzice. 

W części oficjalnej podsumowano sezon. Jako pierw-
szy zabrał głos Bernard Broński, dyrektor OSiR Tar-
nowo Podgórne: – Był to bardzo, bardzo dobry sezon, 
jeszcze lepszy niż ubiegłoroczny. Zawodnicy zaprezen-
towali się o dwa poziomy wyżej. 

Sezon 2011 to pasmo wielu sukcesów. Podopieczni 
trenerów Zbigniewa Szymańskiego i Piotra Brońskiego 
zdobyli osiemnaście medali Mistrzostw Polski i Euro-
py: siedem złotych, pięć srebrnych i sześć brązowych, 
w tym brązowy Mistrzostw Europy na torze. Wyniki 
osiągnięte m.in. przez kolarzy przełożyły się na bardzo 
dobre wyniki w sportowej klasyfikacji sportu dzieci 
i młodzieży. Kolarstwo łącznie zdobyło dwieście osiem 
punktów i tym samym sześćdziesiąte miejsce Gminy 
Tarnowo Podgórne na trzy tysiące sześćset dwadzieścia 
osiem podmiotów z całego kraju. Jest to świetny wy-
nik, gdyż nigdy wcześniej gmina wiejska nie była tak 
wysoko. W rankingu wyprzedziły nas tylko duże mia-
sta wojewódzkie w Wielkopolsce, a więc Poznań, Ka-
lisz, Konin, Piła, Leszno. GKS TARNOVIA jako klub 
zajął dziewięćdziesiąte ósme miejsce, siódme w Polsce 
w kolarstwie. W ubiegłym roku byliśmy na sto ósmym 
miejscu. 

Imponujące wyniki tegorocznej rywalizacji docenił 
również Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne - Gmina Tarnowo Podgórne na zewnątrz postrze-
gana jest jako gmina przedsiębiorców, gmina wielu 
znakomitych firm, znakomitych marek, zaangażowane-
go dużego kapitału zagranicznego. Wszystko to sprawi-
ło, że dzisiaj możemy silniej niż to było możliwe kiedy-
kolwiek wspierać również sport. 

W ramach podziękowania za finansowe wsparcie 
Gminy, trener Piotr Broński wręczył Wójtowi pamiąt-

Kolarskie zakończenie 2011

kową koszulkę Mistrzostw Polski 
z autografami zawodników. 

Wśród osób, które zabrały głos 
był również Grzegorz Wasielew-
ski, prezes GKS TARNOVIA i AL-
TER SA. – Bardzo się cieszę, że jest 
z nami Paweł Cieślik, który jest na-

szym wychowankiem. Swą karierę  
rozpoczął w naszym klubie tj. TAR-
NOVII, tutaj poprzez treningi przy-
gotował się  do uprawiania sportu 
wyczynowego. Największym sukce-
sem jest niewątpliwie zdobycie brą-
zowego medalu Mistrzostw Europy 
przez Dominikę Borkowską. Zaję-
liśmy drugie miejsce w klasyfikacji 

Wielkopolskiego Związku Kolar-
skiego, a wyprzedził nas tylko KTK 
Kalisz, który wyprzedził nas tylko 
dlatego, że miał grupę młodzieżow-
ców, której my nie posiadamy.  

W trakcie uroczystości podzięko-
wano wszystkim osobom wspiera-
jącym sekcję, w tym również kibi-
com i rodzicom, którzy jak przyznał 
Bernard Broński – są z drużyną na 
dobre i złe. Ostatnim akcentem im-
prezy było wręczenie nagród za-
wodnikom, a osobom wspierającym 
sekcję pamiątkowych zdjęć. Dodat-
kowo zawodnikom, którzy odeszli 
w ubiegłym sezonie wręczono oko-
licznościowe ryngrafy. Byli nimi 
Konrad Oleniczak, Jędrzej Jago-
dziński i Konrad Błaszczyk. 

Wśród nagrodzonych juniorów, 
których trenerem jest Piotr Broński, 
znaleźli się Dominika Borkowska, 
Wojciech Sykała, Andrzej Marci-
niak, Maciej Moczyński, Kacper 
Kistowski, Dawid Brygier oraz 
Jakub Hercog. W kategorii junio-
ra młodszego, której trenerem jest 
Zbigniew Szymański, nagrodzono 
Gracjana Szeląga i Marcina Karbo-
wego.

~Ania Gibała

Piłkarski półmetek

Zakończyła się jesienna runda piłkarskich roz-
grywek. Czas na podsumowanie dla drużyn 
grających w barwach GKS Tarnovia Tarno-

wo Podgórne i FC OSiR Przeźmierowo. Czwartoli-
gowcy Tarnovii po siedemnastu kolejkach zajmują 
siódme miejsce w tabeli. Pierwsze w rozgrywkach B 
klasy są dwie drużyny. W grupie trzeciej  Tarnovia, 
a w piątej FC OSiR Przeźmierowo. Juniorzy starsi 

grający w barwach klubu z Tar-
nowa Podgórnego zakończyli tę 
część rozgrywek na wysokim dru-
gim miejscu, a młodsi na czwar-
tym. 

W tym roku po raz drugi gaze-
ta Polska Głos Wielkopolski or-
ganizuje konkurs na najlepszego 
piłkarza - amatora w Wielkopol-
sce. W gronie sześćdziesięciu naj-
lepszych znaleźli się również za-

wodnicy GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne – Piotr Zakrzewski 
i Arkadiusz Trzciński. Głosowa-
nie zakończy się o północy 30 
grudnia. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
www.gks-tarnovia.pl oraz www.
gloswielkopolski.pl

~Ania Gibała

Wielu 
może nam 
pozazdrościć 
sportowych 
sukcesów!
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Mateusz Kozłowski 
z drużyny OSiR-u Vec-
tor Tarnowo Podgór-

ne zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
w kręglarstwie klasycznym. Za-
wody rozegrano w dniach 11 - 13 
listopada na obiekcie KK Dzie-
wiątka we Wronkach.  Podczas 
trzydniowych zawodów wro-
niecka kręgielnia gościła siedem-
dziesięciu zawodników, repre-
zentujących jedenaście klubów: 
KS Polonia 1912 Leszno, KS 
Alfa-Vector Tarnowo Podgórne, 
OSiR Vector Tarnowo Podgórne, 
MLKS Tucholanka Tuchola, KS 
Start Gostyń, TPK Wejherowo, 
TKKF Platan Pleszew, TKKF Dę-
binki Gdańsk, KS Zatoka Puck, 
KS Czarna Kula Poznań oraz KK 
Dziewiątka Wronki. 

W grach eliminacyjnych roze-
granych w piątek i sobotę Mate-
usz zdobył 503 pkt. Do drugiego 
miejsca zabrakło mu zaledwie 
jednego punktu. W pierwszej trój-
ce poza podopiecznym trenera 
Marka Torki znaleźli się Mateusz 
Kląskała z KK Dziewiątka Wron-
ki (543 pkt.) oraz Damian Kaź-
mierczak z TKKF Platan Pleszew 
(504 pkt.). Pozostali podopieczni 

Pierwszy medal OSiR-u Vector

trenera Marka Torki zajęli: czter-
naste miejsce - Wiktor Mazur 
(478), dwudzieste trzecie - Patryk 
Mrowiec (453), trzydzieste dzie-
wiąte - Łukasz Kasprzak (388) 
oraz czterdzieste - Mateusz Gro-
madecki (387).  

Do niedzielnych finałów indy-
widualnych zakwalifikowało się 
dwunastu młodzików. Wśród nich 
tytuł Mistrza Polski zdobył Mate-
usz Kląskała, który w finale zdo-
był 539 pkt., łącznie 1082 (713 
+369Zb). Srebro wywalczył Da-
mian Kaźmierczak reprezentują-
cy TKKF Platan Pleszew z 1016 
kręglami (688P+328Zb), a brąz 
Maciej Kozłowski z OSiR-u Vec-

tor Tarnowo Podgórne z wyni-
kiem 1015 kręgli (706Z + 309Zb). 
W finale Mateusz zdobył 512 pkt. 
Najlepszych zawodników udeko-
rowali Prezesa Polskiego Związ-
ku Kręglarskiego - Bernard Broń-
ski, Burmistrza Miasta i Gminy 
Wronki - Mirosław Wieczór oraz 
Prezesa KK Dziewiątka Wronki - 
Maciej Kląskała.  

Dzieci, które chciałyby rozpo-
cząć swoją przygodę z kręglami 
zapraszamy na treningi. Szczegó-
łowych informacji udziela trener 
drużyny OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne - Marek Torka pod nr 
tel. 512 575 912.

~Ania Gibała 

Zakończył się kurs Nordic 
Walkinku, który w każ-
dą sobotę listopada odby-

wał się na czterech obiektach za-
rządzanych przez OSiR Tarnowo 
Podgórne. 

Łącznie w zajęciach wzięło 
udział sto jedenaście osób, pozna-
jąc technikę basic. Każde z zajęć 
trwały dwie godziny i składały 
się z czterech elementów: części 
teoretycznej, ćwiczeń przed mar-
szem i po oraz samego marszu. 

~Ania Gibała

Listopadowe soboty z Nordic Walkingiem
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Kolejne tytuły Mistrzów 
zdobyli zawodnicy Alfy 
Vector Tarnowo Podgór-

ne. W Mistrzostwach Polski kat. 
senior, które od 3 do 6 grudnia 
rozgrywane były na gostyńskiej 
kręgielni tytuł indywidualne-
go Mistrza Polski zdobył Dawid 
Strzelczak. Równie dobrze poszło 
mu w parze z Tomaszem Masłow-
skim. W klasyfikacji końcowej 
par mężczyzn zdobyli tytuł Wice-
mistrza Polski. 

W rywalizacji panów tuż za 
podium uplasowali się Marcin 
Grzesiak i Maciej Krzyżostaniak, 
a wśród pań Małgorzata Leopold 
i Joanna Filip. Indywidualne roz-
grywki finałowe, do których za-
kwalifikowała się Małgorzata 
Leopold, zakończyły się dla niej 

Kręglarscy mistrzowie

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
dolesienia po północnej stronie ulicy Bukowskiej w Sierosławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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)  zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów pod dolesienia po północnej 
stronie ulicy Bukowskiej w Sierosławiu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 23.12.2011 r. do 16.01.2012 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 04.01.2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2012 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w Batorowie – w rejonie ulicy Wi-
dok, dla działek nr 56/13-część, 57-część, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 
59/4, 60, 61, 62.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Batorowie – w rejonie ulicy Widok, dla działek nr 
56/13-część, 57-część, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2011 r. 
do 16.01.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, po-
kój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 03.01.2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2012 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

również miejscem tuż za podium. 
W pozostałych imprezach, które 
odbyły się w październiku i listo-
padzie zawodniczka Alfy Vector 
zdobyła Tytuły Mistrzyni Okręgu 
Wielkopolskiego, Mistrzyni Pol-
ski indywidualnie i w parach ju-
niorek z Joanną Filip. 

Podopieczna trenera Ryszarda 
Bonka przyznała: – Bardzo mi na 
tych sukcesach zależało, ponie-
waż mój tata obchodził 50. uro-
dziny. Całym sercem jest za mną 
i zawsze z mamą mnie wspiera. To 
był prezent dla niego. 

~Ania Gibała
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Szczęśliwa rodzina, to zdro-
wa rodzina. A któż z nas nie 
chciałby być szczęśliwy? 

Dlatego warto zadbać o profilak-
tykę zdrowotną i zrezygnować lub 
przynajmniej ograniczyć wszel-
kie używki. Wielkopolanom chce 
w tym pomóc poznańska Fundacja 
„Głos dla Życia”, która w od nie-
dawna prowadzi projekt „Zdrowi 
rodzice – zdrowe dzieci” wspie-
rający rodziny i akcentujący zdro-
wie, jako jedną z wartości w życiu 
rodzinnym. Jest on kolejną odsło-
ną prowadzonej od wielu lat kam-
panii społecznej „Rodzina Wielo-
dzietna – Dobry Wybór”. − Nasz 
projekt służy edukacji na temat 
wartości zdrowia i zdrowego sty-
lu życia oraz jego propagowaniu, 
jak również sprzyja zachowaniom 
prozdrowotnym, zwłaszcza w ro-
dzinach oczekujących narodzin 
dziecka − wyjaśnia Anna Dyn-
dul, z Fundacji „Głos dla Życia”. 
Jak podkreśla, dotyczy to również 

Mamo, tato − nie pal! istotnego aspektu prozdrowotne-
go, jakim jest przeciwdziałanie 
uzależnieniom, m.in. od nikoty-
ny, zagrażającym zarówno młode-
mu pokoleniu, jak i rodzicom. − 
Szczególny nacisk kładziemy na 
przeciwdziałanie paleniu papie-
rosów przez kobiety w ciąży i ich 
uczestniczeniu w biernym paleniu 
– tłumaczy.

Tym razem więc słów parę 
o szkodliwości palenia tytoniu 
przez osoby, które myślą o tym, 
aby zostać rodzicami lub nimi nie-
dawno zostali. Po pierwsze powin-
ny one mieć świadomość, że nałóg 
ten powoduje problemy z zajściem 
w ciążę. Wpływając niekorzystnie 
na stan zdrowia rodziców, może 
stać się też przyczyną wad rozwo-
jowych u dziecka.

Z kolei palenie w czasie cią-
ży sprawia, że dziecko zmuszone 
jest do wchłaniania prawie 4 tys. 
niszczących zdrowie związków 
chemicznych zawartych w dymie 
tytoniowym, niekorzystnie wpły-
wających na jego rozwój. Krew 
palącej matki przenosi również 

mniej tlenu, przez co nienarodzo-
ne dziecko jest podduszone. Pale-
nie powoduje także wcześniejszy 
poród, o ile uda się oczywiście 
ciążę utrzymać, bowiem na sku-
tek palenia może ona zakończyć 
się poronieniem. Trzeba też mieć 
świadomość, że aktywne lub 
bierne palenie tytoniu przez mat-
ki w ciąży, a nawet przez ojców 
przed poczęciem dziecka, jest jed-
ną z głównych przyczyn zgonów 
niemowląt w skutek tzw. nagłej 
śmierci łóżeczkowej. Wniosek jest 
więc prosty: czekając na narodze-
nie dziecka, przez 9 miesięcy nie 
pal sama albo przynajmniej ogra-
nicz palenie i nie pozwól, aby kto-
kolwiek palił w Twojej obecno-
ści. Jeżeli kochasz swoje dziecko 
i chcesz, żeby było zdrowe, za-
pewnij mu jak najlepsze warunki 
jeszcze przed narodzeniem!

Więcej na stronie www.zdrowi-
rodzice.pl. Zapraszamy! ~KT

Projekt współfinansowany przez:

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej w Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajo-
wej – dla terenu firm Schattdecor Sp. z o.o. i Hansgrohe Sp. z o.o.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmiana-
mi) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwały nr  XX/217/2011 z dnia 8 listopada 2011r. o przystąpieniu 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie 
Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej – dla terenu 
firm Schattdecor Sp. z o.o. i Hansgrohe Sp. z o.o. oraz o przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 6 stycznia 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

przypomina o obowiązku zdawa-
nia rejestru połowu ryb na Jezio-
rze Lusowskim oraz na stawach 
w Baranowie. Można je zdawać 
w Kole lub w Urzędzie Gminy. 
Wędkarze, którzy tego nie uczy-
nią, nie otrzymają zezwolenia na 
kolejny rok.

Informacje wędkarskie Zmiany w opłatach na wody 
PZW: składka członkowska – 64 
zł, składka ulgowa – 32 zł, skład-
ka uczestnika – 16 zł.

Opłata za wędkowanie na wo-
dach PZW Okręgu Poznań: 
opłata podstawowa dla nowych 
członków – 130 zł, opłata za kon-
tynuację – 110 zł, opłata ulgowa 
– 55 zł, opłata uczestnika  - 20 zł, 
niezrzeszeni w PZW 420 zł.

Na 2012 nie podpisano umów 
na wędkowanie na wodach 
ościennych okręgów PZW – na-

leży indywidualnie wykupić we 
własnym zakresie.

Zarząd Koła dziękuje firmie 
„Komplet Polska” za miłą współ-
pracę i pomoc rzeczową w czasie 
organizowania i przebiegu zawo-
dów wędkarskich. W nowym roku 
sekretariat koła czynny będzie 
w każdy wtorek, w godz. 16.30 – 
19.0 (wejście od strony parku).

~Marek Perz
Prezes Koła
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 ...i na koniec

Serdecznie wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca 
naszej Koleżance 
Hani Przybylak 

składają 
Zarząd oraz członkowie Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym

Kochanej Hani Przybylak głębokie 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Taty 
Zygmunta Popielasa 

składają 
Karolina Burszta, Małgorzata 

Kożuchowska, Alina Stemplewska i 
Dagmara Stępień

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.

DAM PRACĘ
• Krawcowe zatrudnię, praca stała. Prze-
źmierowo, tel. 61 8142 745.
• Konstruktora odzieży damskiej ze zna-
jomością obsługi systemu OPTITEX za-
trudnię, tel. 61 8142 745.
• Kierowca- rencista, emeryt - kat. C E, 
tel. 604 111 662.
• Zatrudnię elektryka samochodowego 
lub elektronika z zakładzie usługowym 
Auto Klucz, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 
55, tel. 602-122-860
• Poszukiwany malarz, szpachlarz, gla-
zurnik oraz osoby z zdolnościami tech-
nicznymi w branży budowlanej. Liczą się 
umiejętności - nie wiek. CV lub Życiorys 
prześlij na adres e-mail: biuro.neubau@
vp.pl lub Sady, ul. Szkolna 12, 62-080 
Tarnowo Podgórne z dopiskiem „PRACA” 
na kopercie.
• DSA INVESTMENT zaprasza do współ-
pracy przedstawicieli handlowych. Wa-
runki przyjęcia: minimum średnie wy-
kształcenie, niekaralność, samochód, tel. 
502 654 217.

• Dodatkowa praca w branży kosme-
tycznej jako konsultantka.Szczegóły pod 
tel.500-269-862.
• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 147.
tel.601-931-770
• Poszukuję niani do półtorarocznej 
dziewczynki w Rumianku, tel. 609615234
• Szukam opiekunki do rocznej dziew-
czynki, praca w Chybach od 8.00 - 14.00, 
tel. 694 647 001.
• SZUKAM PRACY
• Emeryt, mężczyzna 63l, niepalący, od-
powiedzialny, prawo jazdy kat. B podej-
mie stałą pracę. Posiadam bezterminowe 
orzeczenie o lekkim stopniu niepełno-
sprawności, tel. 501 228 373.
• Doświadczona opiekunka zajmie się 
dzieckiem u siebie w domu w Tarnowie 
Podgórnym. Dobre warunki, miła atmos-
fera. 781-540-814
• Pani szuka pracy - gotowanie, praso-
wanie, sprzątanie. Baranowo, Chyby, tel. 
603 083 374.
• Mężczyzna 27, średnie, szuka pracy. 
Uprawnienia: wózki widłowe, suwnice, 

prawo jazdy kat. BE, komputer, języki), 
tel. 604 695 514.
• Szukam pracy biurowej 8.00 - 14.00, 
Baranowo i okolice, tel. 61 8 142 936.
• Zaopiekuję się dzieckiem , odbiorę z 
przedszkola lub zerówki. tel. 608-084-
173
• Uczciwa, odpowiedzialna, bez nałogów, 
mobilna niania z doświadczeniem zaopie-
kuje się Państwa dzieckiem. Dojazd do 
Tarnowo Podgórnego, Przeźmierowa,Ro-
kietnicy. tel. 503-148-504
• Posprzątam dom, mieszkanie. Zaopie-
kuję się dzieckiem. Tarnowo Podgórne, 
tel. 510-417-799
• Pilnie poszukuję pracy: sprzątanie domu 
od poniedziałku do piątku - 10 zł/godz.
Plus dodatkowe prace typu mycie okien 
6 zł, prasowanie. Okolice Tarnowa Pod-
górnego. tel. 781-540-814
• Szukam pracy na pół etatu. Posprzątam 
dom, mieszkanie. Miejsce pracy w Tar-
nowie Podgórnym lub okolicy. tel. 880-
714-265
• Mężczyzna 23 lata posiadający upraw-
nienia na wózki widłowe szuka pracy, 504 
338 650

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: 08.12.2011 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:  archiwalne okładki sasiadki~czytaj

kat. B z doświadczeniem
Poszukuję kierowcy

tel. 502 333 695
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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!!

kaukaskie
(żywe do wycięcia)

Pn - Pt  800 – 2000, Sob.     800 – 1500

Wszystkim naszym Klientom

życzymy zdrowych i spokojnych Świąt

oraz szczęśliwego Nowego Roku!

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

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Kosmetyka

PEDIATRA,
PULMONOLOG

LEKARZ RODZINNY
BADANIA KIEROWCÓW
dr n med. Ryszard Stankiewicz

WIZYTY DOMOWE
i PRZYJĘCIA

 w GABINECIE
LUSÓWKO

 ul.Wiązowa 16
tel.   603 137 270
           61 8147 826

OFERUJEMY BOGATY WYBÓR 
LEKÓW I KOSMETYKÓW

W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY!  – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82b 

pn.-pt.  8.00-20.00
sob.  8.00-16.00

Szukasz wyjątkowych prezentów
TANIO, SZYBKO, WYGODNIE

KUPISZ
W APTECE TARNOWSKIEJ

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

Stanowsko fryzjerskie w peł-
ni wyposażone do wynajęcia w 
salonie kosmetycznym w Tar-
nowie Podgórnym (os.Zielony 
Gród) tel: 502 525 816

¸AZIENKI

605 246 560
Remonty • Kompleksowo • Solidnie

DOM SPRZEDAM
(lub wynajmę)

Ceradz Dolny
130/750 stan deweloperski

507 092 854

SÓL DROGOWA
ZIMOWE UTRZYMANIE 

TERENU
tel. 604 613 789
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POGOTOWIE

KOMPUTEROWE
Dojazd do klienta

oferujemy:
- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

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

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´

502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE

WĘGIEL
WORKOWANY:

ORZECH, EKO GROSZEK
Przy zakupie powyżej
5 worków dowóz na 

terenie gminy - GRATIS!

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
REMONTY - SOLIDNIE

605 246 560

Poznańska 82A • Tarnowo Podgórne
500 20 27 28 • puhprzemko@o2.pl

Restauracja „La Siesta”
Całkowicie zmieniliśmy swoje oblicze. Teraz w sercu 
Tarnowa Podgórnego zapewniamy przytulny nastrój oraz 
dobrą kuchnię zaspokajającą gust najbardziej wymagają-
cych smakoszy! Sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie!

Nowa!

Catering dla �rm!

Pizza z pieca!
Projekty  archi tektoniczne
Aranżacje wnętrz | Wizualizacje

Archivisual Studio | Wojciech Jędrowiak
tel. 696 652 120

jedrowiak@archivisualstudio.pl

USŁUGI
BUS - transport (1,5 t)
ŻUK - transport
VITO - 5 os. (800 kg)

506 777 719 Fa
kt

ur
y 

VA
T
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GEODETA
509 553 381

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

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!!

STOLARSTWO
• schody • drzwi •
• bramy • okna •

• tarasy • naprawy •
Przeêmierowo

503 092 778

Fryzjerstwo
–  strzy˝enie, farbowanie,  

modelowanie
– fryzury Êlubne i wieczorowe
–  GLOBAL (keratynowa  

odbudowa w∏osa)
–  przed∏u˝anie w∏osów 
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 rz´s
603 33 44 25, 795 932 730

Salon fryzjersko-kosmetyczny • Przeêmierowo, ul. WiÊniowa 42

Masz k∏opot z prezentem? Zrób prezent bliskiej osobie,  
kup karnet upominkowy na zabiegi w naszym salonie!

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

Dom do wynajęcia
w Rumianku
605 320 413

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

ANGIELSKI
korepetycje

TANIO
664 083 393
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MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

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.

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

OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

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

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

WSZYSTKO DO UPIĘKSZANIA
OGRODÓW:

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

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

www.ex-meble.pl

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY
tel. 602 787 985

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

Krzysztof
               Ratajczak

DLA SAMOTNYCH
PA¡ - KOBIET

781 618 985

tzw. z∏ota ràczka
drobne prace
domowe itp.

tzw. z∏ota ràczka

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

JĘZYK NIEMIECKI
- nauka, korepetycje
tel. 664 755 281 
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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

Wszystkim naszym Klientom ˝yczymy 
zdrowych i spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku!

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

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 •
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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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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

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

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 

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

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

CHŁODNICTWO
lodówki, regały, zamrażarki

KLIMATYZACJA
montaż, naprawa

odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowej

P&W Walkowiak
694 024 850, 694 024 866

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

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

Apteka Œw. Tomasza,
Apteka Œw. Jakuba
Apteka Œw. Tomasza,
Apteka Œw. Jakuba

świerk srebrny, zwykły, jodła, jemioła 
(drzewka cięte i w donicach)

Sprzedaż w dniach, 12.12 - 24.12.2011

ul. Lotnicza 74 (róg Lotniczej,Wysogotowskiej)
ul. Szamotulska 30, Baranowo

Ceny konkurencyjne!!!
Możliwość dowozu!

Istniejemy już 16 lat na rynku!!!
Życzymy Wesołych Świąt!!!

Zapraszamy
Choinki

Zapraszamy
Choinki

godz. 9.00 - 19.00

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

Ubezpieczenia:

• majątkowe
• komunikacyjne
• turystyczne
   u Państwa w domu

KARCHER
pranie, czyszczenie, usuwanie plam
promocja zimowa – 20%

dywany, wykładziny,
kanapotapczany, sofy, fotele, 

krzesła, pufy, narożniki itp.

I dużo więcej!
607 95 11 50

PSYCHOLOG

660 140 488
nerwica, lęki
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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

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

• Wywóz Êniegu

604 116 657

SPRZEDAM
DZIA¸KI

606 483 583

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

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

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%

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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Swadzim, ul. Lipowa 32

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

Bezpośredni import
niemieckich filtrów i olejów
do samochodów, maszyn
budowlanych i rolniczych

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

tel. 509 393 714

OdÊnie˝anie
posesji i chodników
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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)

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.)r.)r

• jubileusze
• komunie
•

 imprezy integracyjne
• catering na imprezy

 komunie
• chrzciny

SYLWESTER

ZABAWY KARNAWA¸OWE

Wszystkim naszym Klientom
życzymy zdrowych i pogodnych

Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku!

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

USŁUGI
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo, 605 349 532

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

grupy i indywidualne
informacje 508 460 203

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć

Naszym Klientom i Przyjaciołom

serdeczne życzenia, sukcesów,

radości i uśmiechów.

Kosmetyka
w zaciszu Twojego domu

tel.: 510 798 699

Dyplomowana kosmetyczka z doświadczeniem
oferuje usługi kosmetyczne, w bardzo 
konkurencyjnych cenach w domu u klienta!

Manicure, hybrydy, tipsy, pedicure, przedłużanie
i zagęszczanie rzęs, wosk, mikrodermabrazja 
diamentowa

NOWOŚĆ lipsukcja ultradźwiękowa
...nowoczesny, nieinwazyjny zabieg redukujący
złogi tłuszczu i cellulit znajdującyu się
w miejscach dla nas ważnych BEZ SKALPEKA!

Zabiegi na twarz, henna...

Makijaże ślubne i okolicznościowe itp.

PROMOCJA!!!
CO TRZECI ZABIEG LIPOSUKCJI

ULTRADŹWIĘKOWEJ 50% TANIEJ!

CO TRZECI ZABIEG MIKRODERMABRAZJI
DIAMENTOWEJ 50% TANIEJ!

Dojazd GRATIS!

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

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

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

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

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

NA SPRZEDA˚
działka bud. w Pamiàtkowie

1115m2, nowe osiedle, 95 tys.

RE/MAX, tel. 723-753-723

Kulturalnej Pani wynajmę pokój
w zamian za drobną pomoc.

Przeźmierowo

tel. 609 085 987, 61 8142 015
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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

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

biur
rachunkowe

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

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

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

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

NOWOŚĆ

WĘGIEL, KOKS, MIAŁ
EKO-GROSZEK

- z polskich kopalń katowickich
TRANSPORT GRATIS

PROFESJONALNA OBSŁUGA

61 662 36 96
61 814 12 89

1. węgiel brunatny - kęsy
365 zł/t

2. polski miał (średniej jakości)
kl 21 000 KJ - 485 zł/t

HURT - DETAL
RABATY 20 – 70%

www.gkcosmetics.pl, e-mail: gkcosmetics@gmail.com
allegro: GKcosmetics

tel. 515-528-609 Łukasz Gancarz; 725-118-570 Łukasz Kluj
SKLEP: Leśna 30A/2, 62-081 Przeźmierowo

czynne: od poniedzialku do piatku
od 9.00-18.00

SKŁADSKŁADSKŁADSKŁADSKŁADSKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢GLAW¢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

Dojazd do pacjenta. tel. 663037127 
e-mail: ��pl@op.pl

LOGOPEDIA
ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,

ćwiczenia oddechowo-fonacyjne,
praca nad prawidłową artykulacją,

stymulowanie rozwoju mowy
- w zależności od indywidualnych potrzeb.

W ramach zajęć:
dla dzieci i młodzieży- pianistka,

doświadczony pedagog (Jankowice)

Nauka gry na fortepianie

tel. 61 8411 262, 697-897-978

Zdmuchiwanie dużych powierzchni
Usługi glebogryzarką

Cięcie i łupanie drewna
Ostrzenie łańcuchów do pilarek

Projektowanie
ogrodów

tel. 509 393 714

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY
pon.-pt. 11.00 - 17.00
Sobota  10.00 - 14.00

ul. Wiosenna 43, Baranowo

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

ul. Różana 9

Odzież używana
Tarnowo Podgórne

LUSOWO
MIESZKANIE DO WYNAJ¢CIA

504 045 147
(2 pokojowe, osobne wejście)

DO WYNAJĘCIA LOKAL
BIUROWO-HANDLOWO-USŁUGOWY

w Przeźmierowie

601 74 64 84

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

Sprzàtamy
domy, mieszkania, biura
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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

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

• 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

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)

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256 tel. 693 633 986

S P R Z E DA M
używany wózek dziecięcy, gondola+spacerówka

Quinny-SPEEDI SX w bardzo dobrym stanie

kontakt: 508 242 302

Sprzedam działkę budowlaną:
• Sierosław 1073 m2

• Kokoszczyn 1200 m2

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
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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! –

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

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

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

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

GEODETA
607-644-710

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO SZKOLENIA
tel. 507 700 777

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO, JANKOWICE; 
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, JANKOWICE, CERADZ;

KLUB FITNESS 660 M2
NAJEM LOKAL 110M2 PRZEŹMIEROWO 

TRANSPORT
CI¢˚AROWY

604 284 435

żwir, piasek
ziemia, pospółka,
sprzedaż węgla

brunatnego
tel. 665 091 663

mieszkanie 2 pokojowe
do wynajęcia

w Napachaniu

OKAZJA

tel. 609 330 714

Sprzedam nowy dom w Kokoszczynie z całym
wyposażeniem, gotowy do zamieszkania

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208
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Nastrojowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym

Nowym Roku 2012 życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Leonhard
z Radnymi

Wójt Gminy

Tadeusz Czajka
z Pracownikami Urzędu Gminy

Bernard  Broński dyrektor OSiR

Stowarzyszenie 
Dar Serc

Krystyna  
Semba 

radna powiatu 
poznańskiego

Iwona  

Bilińska 

Biblioteka 

Publiczna

Ewa Jurasz 
 sołtys Chyb

Mieczysław 
Paczkowski 

sołtys Baranowa

Mieczysław 
Szafrański 

sołtys Batorowa

Wiesław  
Biały 
WODR

Wanda Grygier 

sołtys Góry

Jan Nowak 
sołtys Jankowic

Jerzy Papych sołtys Rumianka

Zdzisława 
Piszczyńska 
sołtys Lusówka

Jacek Stypiński 
sołtys  

Przeźmierowa

Elżbieta  
Nowaczyk 
sołtys Sadów

Zygmunt Gałka 
sołtys  

Sierosławia

Rafał  

Jabłoński 
sołtys  

Swadzimia

Elżbieta 
Szymkowiak 

sołtys  
Wysogotowa

Piotr  
Owczarz 

sołtys Tarnowa  
Podgórnego

Marian  
Walczak 

sołtys Lusowa

Mieczysław  
Kłos 
sołtys  

Kokoszczyna

Koło Wędkarskie 
z Tarnowa 

Podgórnego

Kurkowe 

Bractwo 

Strzeleckie

Szymon 
Melosik 

dyrektor GOK

Tarnowskie 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców

Przemysław  
Kiejnich 

radny powiatu poznańskiego

Jan 
Nowak 
sołtys 

Jankowic




