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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983
Biuro napraw telefonów 914
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62
Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

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

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

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

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  9.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!

Na ostatniej zeszłorocznej sesji Rada Gminy uchwaliła 

budżet na 2012 rok. O tym na co wydamy nasze gminne 

pieniądze piszemy na łamach gazety. 

Zagraliśmy razem podczas XX finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, i to jak! Na naszym koncie mamy już 

55 tysięcy, ale liczymy na to, że kwota ta jeszcze wrośnie.

Serdecznie pozdrawiam

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

ZEBRANIA WIEJSKIE 2012
DZIEŃ GODZ. 18.00 GODZ.20.00

16.01    PONIEDZIAŁEK KOKOSZCZYN GÓRA

17.01     WTOREK RUMIANEK LUSÓWKO

18.01    ŚRODA CERADZ KOŚCIELNY JANKOWICE

23.01    PONIEDZIAŁEK WYSOGOTOWO BATOROWO

25.01    ŚRODA SIEROSŁAW LUSOWO

26.01    CZWARTEK SWADZIM SADY

30.01    PONIEDZIAŁEK BARANOWO CHYBY

31.01     WTOREK TARNOWO PODGÓRNE

01.02    ŚRODA PRZEŹMIEROWO

Zebrania  wiejskie odbywają się w świetlicach, za wyjątkiem Barano-
wa – Aula Gimnazjum, Przeźmierowa  – „zerówka” i Tarnowa Podgór-
nego – sala GOK.

Zapraszamy! ~ARz

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa im. Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego podjęło uchwałę o zmianie na stanowisku 
dyrektora Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Od 

1 stycznia stanowisko to pełni Michał Krzyżaniak. Ustępująca dyrektor 
Anna Grajek, otrzymała - również decyzją Walnego Zebrania – tytuł Ku-
stosza Honorowego. To wyraz uznania za stworzenie zbiorów Muzeum 
oraz za czuwanie nad wysokim poziomem merytorycznym wystaw. 

Zmieniły się godziny otwarcia Muzeum – od 1 stycznia zapraszamy 
od wtorku do soboty, w godzinach 9.00 – 15.00. Warto także zajrzeć na 
stronę internetową tej placówki: www.muzeumlusowo.pl.

~ARz

Zmiany w Muzeum
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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 prawdą jest, że Gmina zamierza sprzedać sieć gazową? 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Przyjęty jesienią ubiegłego roku Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje finansowanie 
– w części – budowy Tarnowskich Term z dochodów uzyskanych ze sprzedaży sieci 
gazowej.

Dotyczy to tej sieci, która została wybudowana w latach dziewięćdziesiątych przy udzia-
le budżetu Gminy oraz Społecznych Komitetów Gazyfikacji. Jest ona zlokalizowana w na-
stępujących miejscowościach naszej Gminy: Tarnowo Podgórne, Rumianek, Góra, Ko-
koszczyn. Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusówko, Sierosław, Lusowo, Sady, Swadzim  
i Batorowo. 

Użytkownikiem sieci jest G.EN GAZ ENERGIA, który dostarcza gaz do domów i za-
kładów w tych miejscowościach. W ostatnich latach spółka poczyniła znaczące inwesty-
cje  w postaci budowy sieci gazowej na terenie Gminy i obecnie sieć wybudowana przez 
Gminę stanowi niewiele ponad 50 % systemu dostarczania gazu w wyżej wymienionych 
miejscowościach. Ta firma jest zainteresowana kupnem sieci, będącej własnością Gminy. 
Obecnie trwają negocjacje co do wartości majątku. 

W pozostałych miejscowościach Gminy (Przeźmierowo, Baranowo, Chyby i Wysogo-
towo) właścicielem sieci i dostawcą gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Ceny za energię i gaz są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki. W Polsce monopoli-
stą w zakresie dostarczania gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – spółka 
Skarbu Państwa. To przedsiębiorstwo jest głównym partnerem w negocjacjach z Urzędem 
Regulacji Energetyki w sprawie cen. Natomiast spółka G.EN GAZ ENERGIA jest jednym 
z pośredników w dystrybucji gazu i ma również obowiązek uzyskania zatwierdzenia cen 
w Urzędzie Regulacji Energetyki (ceny m3 gazu, opłat przesyłu i opłat przyłączeniowych). 
W tej sytuacji dostawca gazu nie ma możliwości dowolnego ustalania ceny. Trzeba pamię-
tać,  że spółka, która ma środki na inwestycje, jeżeli nie zainwestuje u nas, to uczyni to 
w innej gminie, w formie zakupu czy budowy sieci. G.EN GAZ ENERGIA jest dostawcą 
gazu w ponad 50 gminach w Polsce.

Dlaczego sprzedajemy? Po pierwsze: majątek z upływem czasu traci na wartości. Do 
takiego wniosku doszły też sąsiednie gminy: część z nich te transakcje ma za sobą, a inni 
– podobnie jak my – są w trakcie negocjacji. Po drugie: przeznaczenie dochodów z takie-
go majątku, który powstał w znacznej mierze społecznym wysiłkiem, na tak bardzo ocze-
kiwaną inwestycję, skierowaną do wszystkich mieszkańców, jest – moim zdaniem – jak 
najbardziej uzasadnione. 

Należy również zaznaczyć, że rezygnacja ze sprzedaży sieci, a tym samym z uzyskania 
dochodu, zniweczy plan budowy Aquaparku w założonym terminie.  

Czy prawdą jest, że dla 
sfinansowania budowy 

Aquaparku Gmina zamierza 
sprzedać sieć gazową? Jeśli 
tak, to czy nie sądzi Pan, że 
wpłynie to na podwyższenie 
naszych rachunków za gaz?

Ceny za energię i gaz są ustalane  
przez Urząd Regulacji Energetyki.
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Batorowo

 Zakończono budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej 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

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Lusówko

 Trwają przygotowania do wykonania po-
mostu dla kąpieliska

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ul. Czereśniowej

 Zakończono budowę ul. Sadowej

 Rozstrzygnięto drugi przetarg na remont 
ul. Rzemieślniczej

Sady

Wybrano wykonawcę budowy ul. Za 
Motelem (nowy zjazd z wiaduktu) 

 Trwa opracowywanie projektu budowla-
nego 2 komunalnych budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych. 

Sierosław

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
Osiedla Tenisowego

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości W grudniu ubiegłego 

roku zbieraliśmy od 
mieszkańców wnio-

ski o rejestrację w systemie Zin-
tegrowany Informator Pacjenta, 
prowadzonym przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Dokumenty 
przekazaliśmy do NFZ, by tam 
przyznane zostały indywidualne 
hasła dostępu. 

Ostatnim krokiem rejestracji 
jest odebranie tego hasła – to każ-
dy musi zrobić osobiście!

18 stycznia w godz. 12.00 – 
18.00 pracownicy NFZ-u będą 

dyżurować w sali 100 Urzę-
du Gminy przy ul. Poznańskiej 
115. Odpowiedzą na pytania 
związane ze Zdrowotnym In-
formatorem Pacjenta, wydadzą 
hasła dostępu. Wtedy będzie 
także możliwość zarejestrowa-
nia się w systemie. Zapraszamy 
wszystkich chętnych – obec-
ność pracowników NFZ w Tar-
nowie to duże ułatwienie dla 
tych, którzy chcieliby korzy-
stać ze Zdrowotnego Informa-
tora Pacjenta. 

~ARz

ZIP można odebrać

W auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie 

odbyła się uroczysta Gala Finało-
wa I edycji konkursu Samorządo-
wy Lider Edukacji”. Nasza Gmi-
na uzyskała Lidera.  

Konkurs kierowany jest do sa-
morządów lokalnych mogących 
pochwalić się osiągnięciami  
w rozwoju edukacji i działalno-
ści na rzecz młodzieży. W I edy-
cji udział wzięło blisko 170 gmin 
i powiatów z całej Polski. Komi-
sja konkursowa oceniała w szcze-
gólności skalę i jakość wsparcia 
samorządu na rzecz rozwoju in-
frastruktury edukacyjnej, skutecz-
ność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na rozwój eduka-
cji i szkolnictwa, innowacyjność 

i oryginalność działań w sferze 
rozwoju edukacji oraz jakość 
oferty edukacyjnej. Ostatecznie 
przyznano 68 certyfikatów.

Nasz certyfikat odebrał Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne, który 
stał na czele gminnej delegacji, 
którą tworzyli I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, Prze-
wodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Leonhard oraz Dyrektor 
Gminnej Jednostki Oświatowej 
Bogusława Świerkiel. 

Patronat honorowy nad konkur-
sem objęli Parlament Europejski, 
prof. Jerzy Buzek, Przewodni-
czący PE oraz Bronisław Dutka, 
Przewodniczący Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej. ~ARz

Nasza Gmina wśród 
liderów edukacji
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aktualności

Poznaj budżet 2012
Na ostatniej w 2011 roku sesji Rada Gminy zdecydowaną większością głosów (20 radnych za, 1 przeciw) uchwaliła bu-

dżet na 2012 rok. Dochody planuje się na poziomie 135 909 624 zł, a wydatki – 134 280 696 zł. Najwięcej pieniędzy 
wydamy na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie (ponad 38 milionów). 

Na poniższym wykresie przedstawiamy najważniejsze pozycje po stronie wydatków.  ~ARz

transport i łączność 
17 361 407 

turystyka 
480 000 

gospodarka mieszkaniowa  
4 272 900 

administracja publiczna 
10 950 758 

bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona ppożarowa 

1 482 350 

oświata i wychowanie 
38 515 575 

ochrona zdrowia 
731 475 

pomoc społeczna 
7 349 992 

gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

10 053 860 

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

4 546 520 

kultura fizyczna 
20 988 976 wpłata do budżetu państwa,  

tzw. "janosikowe" 
10 295 731 

pozostałe   
7 251 152 

Na co wydamy nasze gminne pieniądze w 2012 roku?
Oświata i wychowanie – wydatki łączne: 
38 515 575 zł 
•  Szkoły podstawowe (w tym oddziały przedszkol-

ne): – 15 761 030 zł
• Przedszkola – 9 050 950 zł
• Gimnazja – 7 056 900 zł
• Liceum Ogólnokształcące – 1 451 550 zł
Wybrane zadania:
Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej 

w Przeźmierowie („Radosna szkoła”) – 100 000 zł

Turystyka – wydatki łączne 480 000 zł
Wybrane zadania:
•  Dalsze zagospodarowanie plaży w Lusowie (bu-

dowa pomostu, górny taras plaży) – 400 000 zł
•  Montaż pomostu i oświetlenia na plaży w Lu-

sówku – 50 000 zł

Transport i łączność – wydatki łączne 
17 361 407 zł
Wybrane zadania: 
•  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  Lusowo – 

Wysogotowo (ul. Stefana Batorego) – 500 000 zł
•  Budowa i przebudowa dróg w Przeźmierowie 

(ul. Rzemieślnicza I etap, ul. Wysogotowska II 

etap), w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna), w Chybach (ul. Pagór-
kowa), w Baranowie (ul. Letniskowa)  i w Sadach (ul. Za Motelem) 
– 7 020 000 zł

• Budowa ul. Tarnowskiej w Lusówku (I etap) – 1 300 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki łączne 4 272 900 zł
W ramach tej kwoty przewiduje się budowę dwóch budynków miesz-

kalnych wielorodzinnych dla potrzeb mieszkań komunalnych.

Gospodarka komunalna – wydatki łączne 10 053 860 zł
Wybrane zadania:
•  Modernizacja kanalizacji deszczowej w Baranowie na Osiedlu Rubi-

nowym – 500 000 zł
•  Przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie (kanalizacja deszczo-

wa) – 530 000 zł
•  Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (III etap) – 300 000 zł

Kultura fizyczna – wydatki łączne 20 988 976 zł
Wybrane zadania:
•  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Tar-

nowie Podgórnym – 300 000 zł
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu – 400 000 zł
• Budowa placu zabaw na terenie Gminy – 233 500 zł
• Budowa skateparku w Przeźmierowie – 80 000 zł
• Aport do spółki gminnej Tarnowskie Termy – 15 000 000 zł
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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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Pacjenci - uwaga!

Od 1 stycznia pielęgniarki firm „SYSTE-
MA” z Tarnowa Podgórnego i „FIDES” 
z Przeźmierowa nie będą udzielały świad-

czeń zdrowotnych w soboty, niedziele i święta oraz 
w godz. 18.00 - 8.00 w dni powszednie. Świadcze-
nia te zostały zakontraktowane przez firmę „KON-
SYLIARZ” mieszczącą się w Poznaniu przy ul. 
Dąbrowskiego 81/85, znaną dotąd jako doraźna 
pomoc lekarska. Pacjenci są zobowiązani do osobi-
stego zgłaszania zabiegów w piątki od godz. 16.00.

Telefon dyżurny: 61 847 08 54.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż udzie-
lamy świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pie-
lęgniarki i położnej POZ od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 18.00. Respektujemy tylko zlecenia 
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (mającego 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

~Ewa Karwowska, „SYSTEMA”
~Małgorzata Jagiełka, „FIDES”

Uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskie-
go odbyły się 27 grudnia na lusowskim cmentarzu. W południe 
spotkaliśmy się przy grobie Generała Józefa Dowbora Muśnic-

kiego – zapaliliśmy znicze, złożymy wieńce. Był to moment patriotycz-
nej zadumy. 

Po uroczystości wiele osób skierowało swe kroki do Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich. Uroczystość zorganizowało Towarzystwo 
Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.  ~ARz

Pamiętamy o Powstaniu

Film o Przeźmierowie

Chcesz choć przez chwilę po-
czuć się, jak Steven Spiel-
berg? Potrafisz wymyślać 

niesamowite historie niczym Quen-
tin Tarantino? Jeśli tak, mamy dla 
ciebie bardzo ciekawą propozycję. 

Stwórz pomysł na krótkometra-
żowy film o Przeźmierowie, który 
w interesujący i oryginalny sposób 
przedstawi tutejszych mieszkań-
ców, wyjątkowe miejsca i przedsię-
biorstwa. Mile widziana konwencja 
anegdotyczna. Forma dowolna – 
ważne jednak, by przedstawić pra-
cę na 1 stronie maszynopisu. Wasze 
pomysły oceni jury w składzie: Ja-
cek Hałas (muzyk teatralny), Ma-
ciej Narożny (dziennikarz radiowy) 
oraz Piotr Barełkowski (producent 
telewizyjny). Czekamy na propozy-
cje młodzieży, starszego pokolenia 

i lokalnych patriotów. Na podsta-
wie zwycięskiego pomysłu powsta-
nie scenariusz, a w rezultacie – film 
o Przeźmierowie, który z pewno-
ścią będzie wspaniałą pamiątką dla 
mieszkańców oraz ciekawą formą 
promocji. Prace można nadsyłać do 
1 lutego 2012 roku na adres malgo-
rzata.siuda@tarnowo24.pl.(w razie 
pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 
61 866 79 79). Autor tej najciekaw-
szej otrzyma nagrodę w wysokości 
1000 zł. Liczą się: oryginalność, 
pomysłowość i błyskotliwość. 
Może to właśnie Ty na trwałe za-
piszesz się w historii małej, podpo-
znańskiej miejscowości? Konkurs 
organizowany jest pod patronatem 
portalu tarnowo24.pl Producentem 
filmu jest firma FOOTAGE.

~tarnowo24

Czterdzieści świątecznych 
paczek ufundowanych 
przez Radę Sołecką trafi-

ło przed Bożym Narodzeniem do 
mieszkańców Tarnowa Podgór-
nego. Obdarowani, którymi były 
dzieci i osoby samotne, znaleź-

li w nich: szynkę, kawę, herbatę, 
sok, owoce i słodycze.

– Ta pomoc sprawiła wszystkim 
wielką radość i wywołała ogrom-
ne wzruszenie – powiedział po za-
kończeniu akcji Piotr Owczarz, 
sołtys Tarnowa Podgórnego.

~Ania Gibała

Paczka na Święta
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Dwudziesty finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy rozgrzał nasze 

serca. 
Tarnowski sztab otrzymał 210 

identyfikatorów (choć zgłoszeń 
mieliśmy przeszło 320!).

Główne imprezy odbywały się 
w dwóch miejscach: w namiocie 
ustawionym w Parku 700-lecia 
i na kręgielni Vector. 

W namiocie na scenie odbywa-
ły się koncerty lokalnych zespo-
łów: Muchos Cojones, Senioritki, 
Kuna oraz „3+” – wyróżniony na 
ubiegłorocznym festiwalu BLuso-
wo, natomiast gwiazdą wieczoru 
był Panicz, Doniu & Kris / Asce-
toholix wraz z VitoWS. Całość 
prowadził Jacek Hałasik.

Loterię fantową obsługiwało 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
Drużyna WOPR miała swoje sto-
isko prezentując swój sprzęt ra-
towniczy oraz pomoce do nauki 
udzielania pierwszej pomocy. Nie 
zabrakło grochówki ani bigosu, 
serwowanych przez tarnowskie 
koło wędkarskie. Pysznymi plac-
kami i chlebem ze smalcem czę-
stowali seniorzy z Tarnowa. 

Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyły się licytacje, któ-
re prowadził Jarosław Muczek. 
Pod młotek poszły roczne bilety 
TPBUS, piłki z podisami piłkarzy 
Lecha, piłki siatkowe, uroczyste 
kolacje, pakiety zdrowotne, rekla-
my i wiele, wiele innych. Panie 
przebijały się licytując rajdy pa-
trolowe po Jeziorze Lusowskim, 
panowie – rajd rowerowy w to-
warzystwie aktorki Joanny Jabł-
czyńskiej. 

Zagraliśmy !

Na kręgielni również przygo-
towano mnóstwo atrakcji. Roze-
grany został otwarty turniej krę-
glarski dla dzieci i młodzieży. 
Była także możliwość zrobienia 
bezpłatnych badań medycznych 
(EKG, ciśnienie), występ iluzjo-
nisty oraz pokaz umiejętności psa 
tropiącego.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
zapraszało na wielkoorkiestro-
we strzelanie na strzelnicy na ul. 
Zachodniej. Natomiast na hali 
OSiR-u przy ul. Nowej spotkali 
się piłkarze na Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej OLD BOY o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 
(wygrało Lusówko). Tam również 

rozegrano Turniej Kopa (najlep-
szy był Paweł Fleichert). 

Wszyscy spotkaliśmy się na 
światełku do nieba, czyli na poka-
zie sztucznych ogni. Wieczór za-
kończyła salwa armatnia (prawo 
wystrzału zostało wylicytowane 
na jednej z licytacji!).

W chwili zamykania numeru 
pieniądze zebrane podczas finału 
cały czas spływały na wielkoor-
kiestrowe konto. Na razie mamy 
ponad 55 tysięcy, ale ta kwota 
z pewnością wzrośnie.

Wszystkim, którzy zagrali ra-
zem z nami, bardzo serdecznie 
dziękujemy! 

~ARz

W naszej  
Gminie  
kwestowało 
210  
wolontariuszy
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Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 13, 20 i 29 grudnia

Grudzień to dla Rady Gmi-
ny kolejny niezwykle wy-
czerpujący miesiąc. Trzy 

sesje, intensywne prace w ko-
misjach nad opiniowaniem licz-
nych zmian w planie budżetu na 
2011 r., prace nad projektem bu-
dżetu Gminy na 2012 r. – wszyst-
ko to wymagało od członków 
Rady znacznego wysiłku nie tylko 
intelektualnego, ale i fizycznego. 
To tego doszła znaczna dynamika 
zjawisk związana z kończącym 
się rokiem, która przejawiła się 
rosnącą ilością projektów uchwał 
skierowanych pod obrady Rady. 
A znaleźć trzeba jeszcze było czas 
na prace zawodową, przygotowa-
nie do świąt… Z przyjemnością 
jednak muszę stwierdzić, że Rada 
sprostała oczekiwaniom i spraw-
nie poradziła sobie ze stojącymi 
przed nią wyzwaniami. 

Sesja w dniu 13 grudnia mia-
ła w swym porządku obrad aż 21 
projektów uchwał. Najważniejsze 
z nich dotyczyły taryf Tarnow-
skiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadze-
nia ścieków. Rada zatwierdzając 
nowe taryfy podjęła też trudną 
decyzję, dotyczącą ustalenia wy-
sokości dopłaty do działalności 
spółki w omawianym zakresie na 
2012 r. Kwota 1.000.000 zł, zapla-
nowana w budżecie Gminy spo-
woduje, że korzystający z usług 
TP-KOM jako operatora odbioru 

ścieków zapłacą mniej niż wyni-
kałoby to z faktycznej kalkula-
cji kosztów, będących podstawą 
ustalenia taryfy. Szczegóły doty-
czące taryf znajdą Państwo na ła-
mach naszej gazety. Rada zatwier-
dziła też niezwykle ambitny plan 
inwestycyjny TP-KOM na lata 
2012-2014. W dalszej części sesji 
Rada znowelizowała budżet Gmi-
ny na 2011 rok. Gorącą dyskusję 
radnych, ale i zainteresowanych 
osób przybyłych na sesję, wywo-
łał miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla centrum 
Tarnowa Podgórnego. Po wysłu-
chaniu wszystkich argumentów 
Rada zdecydowała o znacznym 
ograniczeniu powierzchni han-
dlowej planowanego na tym te-
renie obiektu wielofunkcyjnego. 
Spośród pozostałych projektów 
uchwał dotyczących gospodarki 
przestrzennej wymienię uchwa-
lenie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go: w Baranowie (dla kilku dzia-
łek w rejonie ulic Szamotulskiej, 
Klonowej, Parkowej) i w Prze-
źmierowie (działka w rejonie ul. 
Rynkowej, kilka działek przy ul. 
Zacisze i Orzechowej). Podjęto 
też trzy uchwały w sprawie przy-
stąpienia do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego (niewielkie działki poło-
żone w Baranowie, w Chybach 
i Lusówku). Z innych ważnych 
uchwał przyjęto statut Gminnego 
Ośrodka Kultury SEZAM. 

Sesja w dniu 20 grudnia mia-
ła uroczysty charakter spotkania 
opłatkowego. Moje zaproszenie 
przyjęły wszystkie najważniejsze 
osoby działające dla dobra lokal-
nej wspólnoty Gminy Tarnowo 
Podgórne z Wójtem Tadeuszem 
Czajką na czele. Słowo Boże 
wygłosił Proboszcz Parafii p.w. 

Wszystkich Świętych w Tarno-
wie Podgórnym prezbiter Adam 
Prozorowski. Duchowe wsparcie 
zapewnił nam również proboszcz 
Parafii p.w. Św. Antoniego Pa-
dewskiego w Przeźmierowie ks. 
Tomasz Szukalski. Był cudowny, 
podniosły nastrój, tradycyjne ła-
manie się opłatkiem, wigilijne po-
trawy, a przede wszystkim gorące 
życzenia świąteczno-noworocz-
ne. Sesję uświetnił występ dzieci 
ze Szkoły Podstawowej z Tarno-
wa Podgórnego.

Trzecia z grudniowych sesji od-
była się 29 grudnia. Przygotowali-
śmy na nią 20 projektów uchwał, 
z których najważniejszym był pro-
jekt budżetu Gminy na 2012 rok. 
Wypełniając sformalizowaną pro-
cedurę, której najważniejszym 
punktem była emocjonująca dys-
kusja, uchwaliliśmy ten doniosły 
dokument stosunkiem głosów 20 
za i 1 przeciw. W podobnym trybie 
uchwalono Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2011-2012. Se-
sja – zwłaszcza odbywana w tym 
czasie – nie mogłaby się odbyć bez 
uaktualnienia budżetu Gminy na 
2011 r. oraz uchwalenia listy wy-
datków niewygasających z końcem 
roku. Spośród najważniejszych 
uchwał z zakresu gospodarki prze-
strzennej zaakceptowano zmianę 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie 
ronda przy ul. Bukowskiej w Wy-
sogotowie oraz w miejscowości 
Ceradz Kościelny. Szczegóły oraz 
pozostałe projekty uchwał podję-
te na sesjach jak zwykle dostęp-
ne są na stronie internetowej Gmi-
ny. Kolejna sesja Rady odbędzie 
się 24 stycznia 2012 r. Wszystkich 
chcących w niej uczestniczyć ser-
decznie zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Gorącą dyskusję  
wywołał plan 
zagospodarowania centrum 
Tarnowa Podgórnego
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W czwartek, 8 grudnia, w Urzędzie Gminy odbyła się miła uroczystość. Zaprosiliśmy pary obchodzące w tym roku 50. 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wójt Tadeusz Czajka wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie 
przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ponadto przekazał zestaw pamiątkowych upominków 

związanych z Gminą Tarnowo Podgórne. Był tort i wiele gorących życzeń i gratulacji. 

Oto jubilaci: 
•	 Henryk i Bolesława Białas z Lusowa,
•	 Ryszard i Małgorzata Bresińscy z Baranowa,
•	 Zygmunt i Helena Dudkowiakowie z Baranowa,
•	 Marian i Genowefa z Kleszcz Sierosławia,
•	 Stanisław i Anna Kokocińscy z Tarnowa Podgórnego,
•	 Franciszek i Urszula Kowalakowie z Tarnowa Podgórnego,
•	 Henryk i Toedora z Kufel Jankowic,
•	 Izydor i Zdzisława Majerczakowie z Góry,
•	 Zenon i Janina Majorczykowie z Tarnowa Podgórnego,
•	 Stanisław i Stanisława Osajda z Ceradza Kościelnego,

•	 Józef i Krystyna Paszek z Przeźmierowa,
•	 Karol i Daniela Prentcy z Przeźmierowa,
•	 Stefan i Pelagia Rogalscy z Jankowic,
•	 Marian i Halina Skowrońscy z Przeźmierowa,
•	 Czesław i Zofia Szalczykowie z Sadów,
•	 Zbyszko i Teresa Szafrańscy  z Przeźmierowa,
•	 Antoni i Jadwiga Stelmaszewscy z Lusowa,
•	 Mieczysław i Janina Tomaszewscy z Przeźmierowa,
•	 Aleksander i Teresa Wasela z Baranowa,
•	 Tadeusz i Teofila Wołgusiakowie z Przeźmierowa.
Serdecznie gratulujemy! ~ARz

W grudniu świętowaliśmy 20-lecie funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Podczas jubileuszowego spotkania sześciu pracowni-
ków zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę. Oto oni: kierowcy au-

tobusów: Krzysztof Bobowski, Jan Górka, Grzegorz Kostera, Jerzy Łukaszyk i Roman Nowa-
kowski oraz mechanik samochodowy Tomasz Przybył. Osoby te legitymują się najdłuższym 
stażem pracy w tarnowskiej komunikacji – panowie Łukaszyk i Nowakowski pracują od pierw-
szego dnia jej działalności. 

Medale przyznał Prezydent RP Bronisław Komorowski, natomiast wnioski zostały 
złożone za pośrednictwem Konfederacji Pracodawców Polskich, której członkiem jest 
TPBUS. ~ARz

20 lat tarnowskiej  
komunikacjiAkcja 

Krew
11 lutego (w sobotę) od-

będzie się – pierwsza 
w tym roku – Akcja 

Honorowego Krwiodawstwa. Za-
praszamy do Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym przy ul. Szkolnej 
5. Jak zwykle krew będzie można 
oddać w godz. 8.00 – 16.00. 

Równocześnie będzie moż-
na zapisać się do banku dawców 
szpiku 

~ARz
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POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 14 grudnia

14 grudnia w Ośrodku 
Szkolno – Wycho-
wawczym w Owiń-

skach odbyła się ostatnia w 2011 
roku sesja Rady Powiatu. Jedną 
z najważniejszych uchwał, którą 
podejmowała Rada było uchwa-
lenie budżetu na 2012 r. Po wy-
słuchaniu opinii Komisji Rady 
o projekcie budżetu na 2012. Po 
odczytaniu opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i dyskusji 
Rada 26 głosami za i 1 przeciw 
przyjęła budżet na rok 2012. Do-
chody Powiatu Poznańskiego to 
194.132.157 zł, w tym dochody 
bieżące 189.691.015 zł, dochody 
majątkowe 4.441.142 zł. Wydat-
ki budżetowe w kwocie 192.852. 
161 zł, w tym wydatki bieżące 
na sumę 174.137.098 zł, wydatki 
majątkowe 18.715.098 zł. W po-
równaniu z rokiem 2011 budżet 
2012 jest zdecydowanie niższy. 

Ponadto rozpatrzono uchwałę 
w sprawie ustanowienia i przy-
znawania dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury (oso-

biście doprowadziłam do zmian 
w tej uchwale, do tej pory bardziej 
byli honorowani trenerzy kultury 
fizycznej, którzy aby otrzymać 
nagrodę Starosty nie musieli za-
mieszkiwać na terenie powiatu. 
Podjęta uchwała wyrównała szan-
se).  

Uchwalono również statut Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Cen-
trum wykonuje zadania powiatu 
wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej, o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
o wspieraniu rodziny i pieczy za-
stępczej. To ostatnie zadanie spo-
wodowało zmianę statutu. Za-
danie pieczy zastępczej, które 
przekazano powiatom, nie przy-
niosło na jego realizację żadnych 
środków finansowych, dlatego sa-
morządy muszą znaleźć środki we 
własnych budżetach – jest to do-
datkowe obciążenie. 

Przyjęto rezygnację Ewy Dalc 
z członkostwa w Zarządzie Po-
wiatu Poznaniu. W Zarządzie od 
2002 r. zajmowała się tematyką 
zdrowia i polityką społeczną. Ze 
względu na uzyskanie uprawnień 
emerytalnych skorzystała z tego 
przywileju. 

Ostatnia sesja Rady Powiatu 
w Poznaniu zakończyła się ży-
czeniami świąteczno- noworocz-
nymi. 

Starosta Jan Grabkowski, 
Członkowie Zarządu, Radni Po-
wiatu oraz zaproszeni goście 

uczestniczyli w otwarciu wyjąt-
kowego muzeum tyflologicznego 
w Ośrodku dla Osób Niewidzą-
cych. Zgromadzono tam unikato-
we przedmioty związane z kulturą 
osób niepełnosprawnych stano-
wiących jedną z największych ko-
lekcji na świecie. Wśród ekspo-
natów są mapy, matryce, grafiki 
dotykowe, książki w języku brail-
le’a, zabytkowe maszyny do pisa-
nia dla osób niewidomych. 

Następnie zostaliśmy zapro-
szeni na spektakl teatralny „Mia-
sto Ślepców” w wykonaniu mło-
dzieży z Centrum Kultury Zamek. 
Wprowadzono nas do sali, w któ-
rej panowała ciemność. Rozja-
śniało ją tylko blade światło latar-
ki, ale po zajęciu przez nas miejsc 
zgasło i ono. Artyści poruszali się 
wzdłuż rzędów krzeseł, przy ścia-
nach. Wydobywali z siebie róż-
ne dźwięki, prowadzili rozmowę 
– wszystko to stwarzało wrażenie 
trójwymiarowego odbioru. Gru-
pa niewidomych wyszła ze swoim 
przewodnikiem za miasto, prze-
wodnik ich opuścił, jednak po cza-
sie przekonali się, że leży martwy 
blisko nich. Zagrożone bezpie-
czeństwo tej grupy, panika – trud-
no opisać, jakie emocje wywołali 
w nas artyści. Każdy przeżywał 
to na swój sposób. Na pewno po-
chylając się nad życiem osób nie-
pełnosprawnych uświadamiamy 
sobie, że winniśmy wspierać ini-
cjatywy, ułatwiające ich życie.

~ Radna Powiatu  Krystyna Semba

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Wkroczyliśmy właśnie w nowy, 2012 rok. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu naj-

serdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz samorealizacji zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym.

Każdy z nas posiada jakieś postanowienia noworoczne. Życzę wszystkim wytrwa-
łości w ich realizacji, tak aby nowy rok był dla nas jak najbardziej satysfakcjonujący.

2012 rok będzie ważny dla naszej Gminy oraz całego województwa. Jest to czas 
dalszej realizacji wielu inwestycji kluczowych dla regionu Wielkopolskiego. Mam 
głęboką nadzieję, iż zachodzące zmiany będą pozytywnie odczuwalne dla wszystkich 
mieszkańców. 

Wszystkiego dobrego!
Waldy Dzikowski  Poseł na Sejm RP
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Mamy już 2012 rok! 1 stycznia o godz. 18.00 w Tarnowie Pod-
górnym i 19.00 w Przeźmierowie powitaliśmy Nowy Rok. 
Odbyły się pokazy sztucznych ogni. Wójt Gminy Tadeusz 

Czajka podsumował dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy oraz  wska-
zał priorytety i kierunki dalszego rozwoju Gminy. Na koniec wszyst-
kim przybyłym złożył życzenia noworoczne: – Na progu nowego, prze-
stępnego, olimpijskiego roku życzę Państwu, by przyniósł on spełnienie 
wszystkich planów, zamierzeń i marzeń. Niech będzie obfity w szczęście, 
radość i zdrowie! Do siego roku! 

Obie imprezy poprzedzone były noworocznymi mszami świętymi. ~AG

Powitaliśmy 
Nowy Rok!

60 lat razem

Państwo Jadwiga i Tadeusz Paczkowscy z Ba-
ranowa obchodzili sześćdziesiątą rocznicę 
ślubu. 

Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia w imieniu 
mieszkańców złożyli Wójt Gminy Tadeusz Czajka i I 
Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. 

 ~ARz

Tarnowo Podgórne

Zarząd Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego w Tarnowie Podgórnym za-
wiadamia swoich członków, że 5 lu-

tego odbędzie się zebranie sprawozdawcze 
Koła za 2011 rok. Zebranie rozpocznie się 
o 10.00  w Sali GOK „Sezam” przy ul. Ogro-
dowej w Tarnowie Podgórnym. 

Program zebrania: 
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Koła Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeń-
skiego.

2. Plan pracy koła na 2012 r.
3. Przedstawienie preliminarza budżeto-

wego na 2012 r.
4. Informacje bieżące.
5. Wolne głosy i wnioski. 
W konkursie wędkarskim Grand Prix 

Koła za 2011 rok wyniki przedstawiają się 
następująco:

•	 Seniorzy: I miejsce – Marcin Fechner, II 
miejsce – Wojciech Goroński, III miejsce – 
Rafał Sikorski,
•	 Juniorzy: I miejsce – Dawid Branie-

wicz, II miejsce – Patryk Braniewicz, III 
miejsce – Łukasz Kasprzak. Gratulujemy!

Zarząd Koła przypomina o obowiązku 
zdawania rejestru połowu ryb na Jez. Lu-
sowskim oraz na stawach w Baranowie. Re-
jestry zdawać można w Kole lub w Urzędzie 
Gminy. Sekretariat koła czynny w każdy 
wtorek  w godz. 16.30 – 19.00, wejście od 
ul. Szkolnej, przez tarnowski park. 

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

~Marek Perz Prezes Koła

Przeźmierowo

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Przeźmierowie zawia-

damia swoich członków, że 22 
stycznia odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze koła za 2011 rok. 
Spotkanie rozpocznie się o 11.00  
w sali OSiR, „stara kotłownia” 
w Przeźmierowie, ul. Kościelna.

W programie:
– Sprawozdanie z działalności 

Zarządu koła 
– Sprawozdanie Komisji Rewi-

zyjnej koła
– Plan pracy i preliminarz bu-

dżetowy na 2012 r.
Po zebraniu możliwość opłace-

nia składek na 2012 r. 
~Janusz Jagiełka Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie
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 informacje

22 listopada 2011 r. Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne podjęła uchwały, w których 
określono stawki podatków lokalnych 

na rok 2012. Przyjęto stawki zaproponowane przez 
Wójta Gminy. 

Podatek od nieruchomości
Na rok 2012 stawki podatku od nieruchomości za-

warte są w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr XXI/225/2011 w sprawie stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2012. Oto przykładowe stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,58 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 19,70 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 
- od gruntów związanych z działalnością gospodar-

czą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 po-
wierzchni),

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności organiza-
cji pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,31 zł od 1m2 powierzchni. 

Podatek rolny 
Dla obliczenia podatku rolnego na rok 2012 

stosowana będzie uchwała Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne Nr XXI/223/2011 z dnia 22 listopada 
2011 r. o obniżeniu do kwoty 48,00 zł ceny skupu 
1 dt żyta. Obliczony na tej podstawie podatek rol-
ny za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 120,00 
zł za 1 ha przeliczeniowy. W Komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2011 r. średnia cena skupu żyta za 
okres trzech pierwszych kwartałów 2011 r. wynio-
sła 74,18 zł za 1 dt. Obliczony na tej podstawie 
podatek w roku 2012 wyniósłby 185,45 zł za 1 ha 
przeliczeniowy.

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. 
Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu po-
datku akcyzowego na 2012 r. od oleju napę-

dowego zużywanego do produkcji rolnej w wysoko-
ści 0,95 zł od 1 litra oleju. Kwota zwrotu podatku 
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wy-
niesie 81,70 zł.

 W 2012 r. producenci rolni będą mogli skła-
dać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce położe-
nia gruntów będących w posiadaniu lub współpo-

Formularze podatkowe
Uchwała Rady Gminy Tarno-

wo Podgórne Nr XXIV/ 275/2011 
z dnia 29 grudnia 2011 r. w spra-
wie określenia wzorów formula-
rzy i informacji podatkowych za-
wiera w formularzach IN-1 i DN-1 
zmianę nazwy stawki dotyczącej 
budynków lub ich części zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, za-
jętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń. Zmiana dotyczy 
również formularza ZN-1/B zawie-
rającego dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku od nierucho-
mości. Formularz ten dostosowano 
do zawartych w ustawie o podat-
kach i opłatach lokalnych zwolnień 
z tytułu podatku od nieruchomości. 
Stosowne wzory można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Nowością jest termin składania 
deklaracji DN-1. Ustawa z dnia 
16 września 2011 r. o redukcji nie-
których obowiązków obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, 
poz. 1378) w art. 3 wprowadziła 
zapis dotyczący terminu składania 
deklaracji do dnia 31 stycznia roku 
podatkowego. Do tego też dnia 
można wpłacać za styczeń obli-
czony w deklaracji podatek od nie-
ruchomości.

Podatek od posiadania środ-
ków transportowych

Na rok 2012 poszczególne staw-
ki podatkowe zawiera uchwała 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 

XXI/227/2011 w sprawie stawek po-
datku od środków transportowych.

Właściciele pojazdów podlega-
jących opodatkowaniu winni zło-
żyć deklaracje na podatek od środ-
ków transportowych DT-1 do dnia 
15 lutego 2012 r. Nowe formula-
rze DT-1 i Załącznik do deklaracji 
DT-1 zawiera Rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z dnia 23 grudnia 
2011 r. w sprawie wzoru deklaracji 
na podatek od środków transporto-
wych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 
1731). Niedopełnienie obowiązku 
złożenia DT-1 może pociągnąć za 
sobą wszczęcie postępowania kar-
nego skarbowego w oparciu o art. 
54 ustawy z dnia 10 września 1999 
r. Kodeks karny skarbowy.

Od roku 2011 r. podatnicy po-
datku od posiadania środków 
transportowych wpłacają (bez we-
zwania) należny podatek na indy-
widualny wirtualny rachunek ban-
kowy. Termin płatności I raty za 
rok 2012 mija 15 lutego 2012 r.

Stawki opłaty targowej
W roku 2012 osoby fizyczne, 

osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjnych nie mające osobowo-
ści prawnej, dokonujące sprzeda-
ży na targowiskach uiszczać będą 
opłatę targową, zgodną z podję-
tą uchwałą Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne Nr XXI/228/2011 
w sprawie ustalenia stawki opłaty 
targowej na rok 2012. 

W porównaniu do roku 2011 
obowiązujące na rok 2012 stawki 
opłaty targowej nie uległy zmianie. 

~A.W.

Podatki lokalne na 2012 rok

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
siadaniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy) w dwóch ter-
minach, tj.:

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lute-
go 2012 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami potwierdzonymi 
za zgodność z oryginałem) doku-
mentującymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 września 2011 r. do 31 
stycznia 2012 r., 

- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
sierpnia 2012 r. - wraz z faktu-

rami VAT (lub ich kopiami) po-
twierdzającymi zakup oleju na-
pędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 
31 lipca 2012 r. 

Zwrot podatku akcyzowego na-
stąpi  w terminach:

- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie, 

- 1 - 31 października 2012 r. 
w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie. ~A.W.
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  bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika
Wybrane interwencje 

z grudnia 2011 roku:
1 grudnia, Lusowo, 

ul. Zakrzewska: w ramach wspól-
nego patrolu z Policją – pomiar 
prędkości pojazdów;

4 grudnia, Sierosław, ul. Le-
śna: ranny pies, na miejsce we-
zwano schronisko dla zwierząt, 
gdzie pies otrzymał pomoc wete-
rynaryjną;

5 grudnia, Chyby, okolice uli-
cy Lipowej:  mieszkaniec zgłosił 
fakt spalania i zakopywania od-
padów, na miejscu potwierdzono 
zakopane odpady, ustalono od-
powiedzialną firmę, wobec oso-
by odpowiedzialnej zastosowa-

no środki prawem przewidziane. 
Całe zdarzenie zostało również 
przekazane do innych organów 
w celu przeprowadzenia kontroli;

6 grudnia, Swadzim, ul. Po-
znańska: jazda skuterem bez ka-
sku, kierującego pouczono o obo-
wiązku jego używania podczas 
poruszania się po drodze publicz-
nej;

9 grudnia, Baranowo, ul. Wio-
senna: podejrzenie spalania odpa-
dów w piecu, po przeprowadzeniu 
kontroli okazało się, iż spalany 
jest węgiel, a zadymianie jest tego 
efektem;

14 grudnia, Przeźmierowo, ul. 
Rynkowa: pojazdy parkujące na 
drodze rowerowej, wobec kie-
rowców zastosowano środki pra-
wem przewidziane;

19 grudnia, Tarnowo Podgór-
ne, ul. Różana: spożywanie al-
koholu w miejscu zabronionym, 

zastosowano środki prawem prze-
widziane;

19 grudnia, Baranowo, ul. 
Szmaragdowa: pies przywiązany 
do znaku drogowego, nie udało 
ustalić się właściciela, wezwa-
no schronisko dla zwierząt, które 
odłowiło zwierzę;

20, 23, 26, 27 grudnia, Luso-
wo, okolic Jeziora Lusowskiego: 
mieszkańcy zgłaszali podejrzenie 
nielegalnej wycinki i kradzieży 
drzew. 27 grudnia ujęto i prze-
kazano Policji osoby podejrzane 
o popełnienie przestępstwa (zdj. 
poniżej);

28 grudnia, Przeźmierowo, 
ul. Kwiatowa: bezpański pies, na 
miejsce wezwano schronisko dla 
zwierząt, które odłowiło zwierzę; 
dzień później na ulicy Składowej 
podobna sytuacja, jednak w tym 
przypadku po dłuższej chwili zna-
lazła się właścicielka psa;

30 grudnia, Lusowo, ul. Wierz-
bowa: strażnicy podjęli inter-
wencję w związku ze spalaniem 
odpadów na budowie, zastoso-
wano środki prawem przewidzia-
ne, trwają czynności wyjaśniające 
dotyczące posiadanych umów na 

wywóz odpadów z terenu budowy 
(zdj. powyżej).

Bardzo dziękuję mieszkańcom 
naszej Gminy, którzy w minionym 
roku często przekazywali przydat-
ne informacje dotyczące nieprawi-
dłowości, a tym samym przyczyni-
li się do ujawnienia wielu czynów 
zabronionych. Chciałbym przypo-
mnieć, że osoba zgłaszająca inter-
wencję ma zapewnioną pełną ano-
nimowość ze strony strażników, 
Państwa dane osobowe pozostają 
do naszej wiadomości, nie ujaw-
niamy ich nikomu, zwłaszcza 
osobom, których interwencja do-
tyczy. Dane osób zgłaszających są 
nam potrzebne w celu ustalenia 
i dopytania szczegółów zgłoszenia 
oraz potwierdzają nam zasad-
ność podjęcia interwencji.

Bardzo dużo nieprawidłowo-
ści nie udałoby się ujawnić bez 
Państwa pomocy. Widok umun-
durowanego strażnika skutecznie 
odstrasza potencjalnych spraw-
ców od popełniania wykroczeń. 
Zdarzały się jednak przypadki, 
gdzie zastosowanie pouczenia nie 
skutkowało i trzeba było nałożyć 
grzywnę w postaci mandatu kar-
nego, by zdyscyplinować sprawcę 
wykroczenia. 

Kolejnym ważnym elementem 
pracy straży w minionym roku 
była współpraca z Komisariatem 
Policji w Tarnowie Podgórnym. 
Układała się ona bardzo dobrze, 
co tym samym poprawiło porzą-
dek publiczny na terenie Gminy.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Chyby

Lusowo

Lusowo
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stowarzyszenia

15.01. KBS Tarnowo Podg.- 
o tarczę św. Sebastiana (msza 
w celstacie i bracki opłatek),

18.02. KBS Tarnowo Podgórne 
- Bal Królewski,

10.03. KBS Tarnowo Podgórne 
- z okazji Dnia Kobiet,

11.03. Okręg Szamotulski – 
Pielgrzymka sióstr i braci do cu-
downego obrazu Matki Bożej 
Pani Szamotuł w Kolegiacie Sza-
motulskiej, pod patronatem Arcy-
biskupa Stanisława Gądeckiego 
Metropolity Poznańskiego,

03.05. KBS Tarnowo Podgórne 
- Trzeciomajowe,

19.05. KBS Tarnowo Podgórne - 
o tytuł Króla Zielonoświątkowego,

23.06. KBS Grzebienisko - XX 
rocznica powstania bractwa,

01.07. KBS Tarnowo Podgórne 
- Okręgowe Królewskie,

02.09. KBS Tarnowo Podgórne 
- o tytuł Króla Żniwnego,

29.09. BK Wronki - Okręgowe 
Żniwne,

Imprezy brackie w 2012 roku

06.10. KBS Tarnowo Podgór-
ne - o Przechodni Puchar Prezesa 
ZKBS RP,

20.10. KBS Grzebienisko - 
o Puchar Marszałka Okręgu 
(strzelanie nocne),

11.11. KBS Tarnowo Podg. - 
VII Powszechne Obywatelskie 
Strzelanie Niepodległościowe,

08.12. KBS Tarnowo Podgórne 
- Turniej Mikołajkowy.

Po relacje i streszczenia z ww. 
wydarzeń zapraszamy na  www.
bractwakurkowe.org.pl;   http://
okregszamotulski.w.interia.pl;  
http://kbstarnowo.w.interia.pl;  
oraz na strony Sąsiadka-Czytaj.

~W.M.

Już po raz drugi w święto Trzech Króli Wielko-
polanie podążyli za Gwiazdą Betlejemską uli-
cami Poznania śpiewając kolędy. Poznański 

Orszak to inicjatywa różnych środowisk zaangażo-
wanych w działania społeczne, religijne i kulturalne. 
Honorowy patronat objął i uczestniczył w przemar-
szu Arcybiskup Stanisław Gądecki. 

Fundacja „Otoczmy Troską Dzieci” włączył się ak-
tywnie w organizację Orszaku, którego misja i cele 
są spójne z naszymi (pielęgnowanie oraz szerzenie 
wartości chrześcijańskich, prorodzinnych i wspólno-
towych). Pozyskaliśmy królewską asystę dla  króla 
z Azji – dzieci w zielonych pelerynach oraz asystę  
dla króla z Afryki – harcerzy z gimnazjum w Bara-
nowie, w czerwonych pelerynach.

Przy przejściu przez symboliczne mury miasta dwo-
rzanie częstowali dzieci cukierkami przekazanymi 
przez fundację, którą wspomogła firma „Agrobex”.

Pomimo niesprzyjającej pogody Wielkopolanie 
przybyli licznie całymi rodzinami. Trzej Królowie 
reprezentujący trzy kontynenty w asyście rycerzy 
i dworzan poprowadzili barwny korowód z placu 
Wolności na Stary Rynek, gdzie złożyli pokłon na-
rodzonemu Jezusowi. Po drodze uczestnicy mieli 
okazję brać udział w inscenizacjach obrazujących 

ich drogę. Pojawiały się 
diabły i anioły, rycerze 
rzymscy oraz Herod, na 
zakończenie zaś żłobek 
z Maryją, Józefem i dzie-
ciątkiem w otoczeniu pa-
sterzy. Tu królowie złożyli dary.

Tradycja kolędowania dzięki Or-
szakowi przeniosła się na ulice wie-
lu polskich miast. Wspólny śpiew 
i radość, którą można podzielić 

z innymi, to jedne z wielu 
pozytywnych oddziaływań 
Orszaku.

Mamy nadzieje, że 
w przyszłym roku będziecie 
z nami świętować to jedno 

z trzech największych świąt obok 
Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Już dzisiaj zapraszamy!!! 

www. troska-zycie.pl

Powrót do tradycji

Orszak Trzech Króli
….z potrzeby serca…



 styczeń 2012 \ sąsiadka~czytaj \      15

 wspomnienie

Wspomnienia o tarnowskich farmaceutach
Antoninie i Tadeuszu Dobrzenieckich

Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego zadawa-
li mi często pytanie dlaczego nie piszę 
wspomnień o moich rodzicach, zaznacza-

jąc, że obok wielu zasłużonych mieszkańców naszej 
Gminy powinni się również oni znaleźć w panteonie 
osób wiele znaczących dla społeczności tarnowskiej. 
Spełniając tę prośbę zamieszczam wspomnienia.

Ojciec, po otrzymaniu dyplomu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w 1925 roku, podjął pracę w aptece 
w Kępnie, a następnie we Wronkach i Szamotułach.

Będąc w związku małżeńskim z Antoniną Kosiń-
ską, prowadząc oszczędny tryb życia, za nagroma-
dzone środki kupił w 1933 roku dom w Tarnowie 
Podgórnym, w którym mieściła się apteka „Pod Or-
łem”. Tu odnalazł swoją małą Ojczyznę, tu pracował 
do końca swoich dni.

W 1939 roku został zmobilizowany i przydzielo-
ny do szpitala wojskowego w Dubnie. Po ewaku-
acji szpitala znalazł się na Węgrzech. Przez pierwsze 
dwa lata pobytu przebywał w obozie jenieckim, a na-
stępnie został zatrudniony w prywatnej węgierskiej 
aptece, gdzie pracował aż do końca wojny.

W maju 1945 roku powrócił z uchodźctwa i przy-
stąpił do uruchomienia zdewastowanej apteki. 
W 1951 roku aptekę upaństwowiono. Za dobrą pracę 
i zasługi ojca mianowano kierownikiem Apteki Spo-
łecznej. Prowadzenie apteki wiele lat temu to wielka 
odpowiedzialność, gdyż większość leków przyrzą-
dzano ręcznie. Receptura musiała być bardzo do-
kładna, aby nie zagrażała zdrowiu i życiu pacjentów. 
Ludzie chorzy, biedni i cierpiący zawsze otrzymywa-
li w aptece wsparcie i pomoc. Nocne dyżury służyły 
tym, którzy musieli natychmiast otrzymać niezbędne 
leki. 

Szczególną sympatią i zaufaniem cieszył się wśród 
miejscowych rolników. Dobra współpraca z leka-
rzem weterynarii p. Sonnenburgiem sprawiła, że 
opanowano groźną wówczas  zakaźną chorobę, tzw. 
„zołzę”, występującą u źrebiąt i młodych koni (rop-
ne zapalenie jamy nosowej i węzłów limfatycznych). 
W aptece sporządzono specjalne czopki oraz opraco-
wano sposób podawania ich koniom przez nozdrza. 

Poza pracą  zawodową ojciec poświęcał się pracy 
społecznej. Pełnił po wojnie funkcję Przewodniczą-
cego Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Był członkiem Społeczne-
go Komitetu Elektryfikacji oraz członkiem Rady Pa-
rafialnej. Posiadał również pasje i hobby – grał bar-
dzo dobrze w brydża i szachy, lubił polować.

Ojciec zmarł w 1968 roku. Pamiątki po ojcu (dy-
plom ukończenia studiów farmaceutycznych na Uni-
wersytecie Jagiellońskim oraz portret namalowany 
w 1960 roku przez artystę Józefa Sendeckiego) prze-

kazaliśmy w 1991 roku do zbio-
rów Muzeum Farmacji w Pozna-
niu.

Matka, po uzyskaniu świadec-
twa dojrzałości w gimnazjum im. 
Dąbrówki w Poznaniu w 1926 
roku,  rozpoczęła studia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu 
Poznańskiego. Po dwóch latach 
nauki zmieniła zainteresowania 
w kierunku farmacji. 

Pracując jako pomocnik apte-
karski w Szamotułach przygoto-
wywała się do egzaminu przed 
Państwową Komisją przy Urzę-
dzie Wojewódzkim w Poznaniu. 
W kwietniu 1932 roku, po zdaniu 
egzaminu otrzymała tytuł wykwa-
lifikowanego pomocnika aptekar-
skiego.

Czas okupacji to trudny okres 
dla mojej rodziny. W związku 
z powołaniem ojca do wojska na 
matce spoczął obowiązek utrzy-
mania i wychowania dwóch sy-
nów. Zostaliśmy natychmiast 
wyrzuceni przez okupanta z wła-
snego domu, zabierając tylko 
osobiste rzeczy. Ulokowano nas 
w sklepie rzeźnickim Romana 
Buszkiewicza przy ul. Poznań-
skiej, Warunki zamieszkania urą-
gały wszelkim zasadom: woda 
lała się ze ścian po kafelkach, 
brak było wystarczającego ogrze-
wania. Matka nabawiła się tu-

taj silnego reumatyzmu, odwap-
nienia kości stawu biodrowego 
i skrócenia nogi, co zmusiło ją do 
noszenia buta ortopedycznego.

Po dwóch latach zamieszkali-
śmy w czworakach parafialnych. 
W czasie okupacji właścicie-
lem apteki został Niemiec Ro-
bert Lossberg. Był to człowiek 
w podeszłym wieku, który nie 
mógł sprostać trudnym obowiąz-
kom. Zwrócił się zatem do mat-
ki z prośbą o zajęcie się apteką. 
Ten fakt sprawił, że mogła sprze-
dawać Polakom leki zastrzeżone 
wyłącznie dla Niemców – wiele 
z nich przez kurierów zostało do-
starczone do fortu VII. Po wojnie 
matka ujawniła swoim najbliż-
szym, że Harry Lehnert – bałtycki 
Niemiec, mieszkający na plebanii 
– nawiązał z nią kontakt poprzez 
właściciela apteki w celu uzyski-
wania określonych specyfików 
farmaceutycznych. Dzieje zwią-
zane z osobą Lehnerta oraz apte-
ki opisane zostały w pierwszym 
numerze Kroniki Wielkopolskiej 
z 2002 roku.

Po przepracowaniu w zawodzie 
42 lat matka odeszła na emeryturę 
w 1972 roku. Zmarła w 1988 roku 
w wieku 84 lat.

~Zebrali i opracowali synowie 
Jacek i Lech Dobrzenieccy
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Wielcy ludzie małej parafii.
Tarnowski Kościół, to nie tylko budynek, któremu 

chcemy przywrócić dawny blask, ale również jego pro-
boszczowie, przejmujący przez wieki ster naszej pa-
rafii. Pośród wielu, chciałbym przywrócić z dalekiej 
przeszłości trzech z nich, prezentując ich sylwetki pod 
tytułem: Wielcy ludzie małej parafii. 

Dzisiaj pierwszy z nich – Ludwik Piotr Jarosz (1872-
1933) – ksiądz, działacz niepodległościowy, społecznik, 
proboszcz tarnowski. Lata w jakich przyszło mu żyć,  to 
ostatni, najcięższy okres zaboru pruskiego. Czas: Kul-
turkampfu - walki z kościołem katolickim , germaniza-
cji Wielkopolski poprzez Pruską Komisję Kolonizacyj-
ną, Strajk Dzieci Wrzesińskich. Później czas tragicznej 
I wojny światowej, czas zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego, radość z odzyskania niepodległości i trud 
tworzenia  II Rzeczpospolitej. 

Jak wiemy, historia naszej miejscowości jest wyjąt-
kowa również z tego powodu, że została jako nieliczna 
w Wielkopolsce wybrana do stworzenia na jej terenie 
na przełomie XIX/XX wieku wzorcowej wsi pruskiej. 
Do tej pory typowa wieś polska, zamieszkała głównie 
przez Polaków, wieś katolicka, z kościołem katolic-
kim, nagle w wyniku realizacji planów Hakaty stała się 
wsią niemiecką, ze sprowadzonymi tutaj 60 rodzinami 
niemieckimi, z nowo wybudowanym vis a vis kościo-
łem ewangelickim, z pastorem, z nowymi instytucjami 
i przedsiębiorstwami niemieckimi. 

Jak sobie z tą nową sytuacją radził tarnowski pro-
boszcz Ludwik Jarosz? Poznając jego biografię do-
łączamy go do panteonu wybitnych wielkopolskich 
księży społeczników wśród tak ogólnie znanych jak 
ks. Augustyn  Szamarzewski  (1832-1891) i ks. Piotr  
Wawrzyniak  (1849-1910).  Polscy księża nie przyglą-
dali się biernie procesowi germanizacji ale odpowiada-
li wzmożoną świecką aktywnością społeczną, przekra-
czającą zwykłe zadania kapłana. Sam Kościół katolicki 
był przez lata zaborów ostoją polskości. Tutaj trwał ję-
zyk polski, obchodzono polskie święta i rocznice naro-
dowe, ze łzami śpiewano jako hymn narodowy „Boże 
coś Polskę przez tak liczne wieki”. Dzięki działalności 
księży przez dziesiątki lat trwania zaboru pruskiego 
okrzepł duch polski a jednym z owoców tej pracy było 
jedyne zwycięskie w naszym kraju - Powstanie Wiel-
kopolskie. 

Ksiądz Ludwik Jarosz urodził się 1 sierpnia 1872 r. 
w Pobiedziskach w rodzinie poczmistrza Walentego 
i Walentyny z Kuchowiczów. W Pobiedziskach ukoń-
czył szkołę ludową, następnie uczył się w gimnazjum 
w Gnieźnie. Z tej szkoły został usunięty za działalność 
patriotyczną. „Z wilczym biletem” w Wielkopolsce zo-
stał wysłany przez rodzinę do Rzymu, gdzie jakiś czas 
był słuchaczem na wydziale prawa. Mieszkał w Kole-
gium Polskim. Tam spotkał go arcybiskup  gnieźnień-
sko-poznański  Florian  Stablewski, który pomógł mu 

w kontynuacji nauki w Niemczech. 
W 1895 r. w gimnazjum Vechte 
w Wielkim Księstwie Oldenburskim 
uzyskał świadectwo maturalne. Na-
stępnie wrócił do stron ojczystych 
i w latach 1895 - 1898 studiował teo-
logię w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Poznaniu i Gnieź-
nie, gdzie 4 grudnia 1898 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował naj-
pierw w Łopiennie, następnie  
w Bydgoszczy. Opiekował się Ka-
tolickim Towarzystwem Robot-
ników Polskich i Towarzystwem 
Czeladzi Katolickiej, a tamtej-
sze dzieci uczył języka polskiego.  
W 1901 r. został przeniesiony na 
wikariat do Koźmina. Tam zajmo-
wał się   młodzieżą należącą do To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół. 
Po śmierci księdza dziekana Józe-
fa Ołyńskiego,  6 listopada 1903 r. 
został administratorem parafii. Do-
kończył budowę wikariatu i założył 
bibliotekę parafialną. 

1 stycznia 1906 r. rozpoczął po-
sługę duszpasterską w Tarnowie 
Podgórnym - najpierw administra-
tor, następnie proboszcz.  Natych-
miast włączył się w pracę społecz-
ną.  24 listopada 1907 r., wspólnie 
z miejscowymi gospodarzami  za-
łożył Kółko Rolnicze i do 1914 peł-
nił  funkcję wiceprezesa. (Upamięt-
nia to postawiona w 102 rocznicę 
tablica przy kościele). 12 maja 1912 
r. założył Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży Męskiej będąc jego 
opiekunem. W latach 1907 - 1915 
udzielał się jako członek zarządu 
tutejszego Banku Ludowego. 

Postępowanie księdza pilnie 
obserwowała pruska policja. Jak 
czytamy w notatce policyjnej,  

Komitet Ratowania Najstarszego Zabytku Tarnowa Podgórnego  
Kościoła pw. Wszystkich Świętych Parafia Rzymsko-Katolicka  

ul. Poznańska 92, 62-080 Tarnowo Podgórne
konto: 33 1050 1533 1000 0022 7748 0469 

O naszych dotychczasowych działaniach na rzecz ratowania kościoła  
można przeczytać na www.ratujmyzabytek.pl

komisarz obwodowy doniósł lan-
dratowi powiatowemu, że ksiądz 
Jarosz w ogrodzie parafialnym urzą-
dził „ogród ludowy”. Wyposażył go 
w kręgielnię, strzelnicę i urządzenia 
do ćwiczeń gimnastycznych. Zało-
żył  plac zabaw dla najmłodszych.  
Niemców raziło to  że dzięki pro-
boszczowi, Polacy mogli znaleźć 
miejsce do  wypoczynku i zabaw 
w swoim środowisku. 

Ksiądz Jarosz w 1910 r. wstą-
pił do Towarzystwa Czytelni Lu-
dowych, a w latach 1916 – 1924 
uczestniczył w pracach Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Nie uchylał się od działalności po-
litycznej. W latach 1907 - 1912 
wchodził w skład powiatowego 
polskiego Komitetu Wyborczego. 
Uczestniczył  w zebraniach wy-
borczych w Sadach (1909 i 1912). 
W wolnej Polsce, w 1925 r. zasiadł 
w Komisji Wyborczej w okręgu 
Tarnowo Podgórne.  

Parafii Tarnowo Podgórne po-
święcił 23 lata życia (1906-1929). 
15 kwietnia 1929 r. objął probo-
stwo w Solcu koło Środy Wielko-
polskiej. Zmarł po dłuższej choro-
bie 12 grudnia 1933 r. w Zakładzie 
Sióstr Miłosierdzia w Środzie Wiel-
kopolskiej. Spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym w Solcu u stóp 
krzyża cmentarnego.

Na tarnowskim cmentarzu ma 
grób brat księdza Ludwika Jarosza 
- Wiktor Jarosz, zmarły w 1915r. 
– jak napisano na tablicy: ofiara 
I Wojny Światowej.

(Korzystałem z biografii „Ks. Lu-
dwik Piotr Jarosz” opracowanej 
przez Tadeusza Panowicza, Biblio-
teka w Pobiedziskach.)

Opracował  ~Kazimierz Szulc

Ratujmy nasz zabytek 
    Część III
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Do dzieł Prousta nie dodają w księgarni pilota, 
nie można się przełączyć na mecz piłki nożnej, 
albo na kwiz, gdzie do wygrania jest volvo.
Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami.
Podróżujemy szybciej, częściej, 
choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy.

Wisława Szymborska

Styczeń 2012 i podsumowanie 2011 roku, czy-
li najczęściej kupowane i najczęściej wypoży-
czane książki 2011 roku. Wbrew pozorom są 

osoby, które kupują książki, osoby,  które wypoży-
czają książki z biblioteki i oczywiście takie, które 
czytają książki.

Prawie 42 % Polaków korzysta z bibliotek (tak na 
marginesie, jak wynika z ostatnich badań, do ope-
ry chodzi 3% Polaków, do teatru 9%, filharmonii 
0,5%,do kin 33%, a sportem zainteresowanych jest 
tylko 3% Polaków). A oto pisarze, którzy wzbudzili 
największe zainteresowanie czytelników w ubiegłym 
roku. Niezmiennie od lat najpopularniejszy pisarz 
to Paulo Coelho oraz Haruki Murakami, Jodi Pico-
ult, Nicholas Sparks, Kamilla Lackberg, Stieg Lars-
son i jego słynna trylogia Millennium, a także Orham 

INFORMATOR  KULTURALNY BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
Pamuk, Henning Mankell, Perez 
Reverte, Mario Vargas Llosa. Li-
sta jest oczywiście dużo dłuższa, 
a to tylko informacja dla tych, któ-
rzy jeszcze nie zapoznali się z ich 
twórczością i nie przenieśli się 
w świat wyobraźni autorów.

A z polskich pisarzy, jakie książ-
ki i jacy autorzy wzbudzają zain-
teresowanie niezmiennie od lat. 
To książki Beaty Pawlikowskiej, 
Wojciecha Cejrowskiego, Martyny 
Wojciechowskiej - dla tych, któ-
rzy marzą o dalekich podróżach, 
a także je realizują i dla tych, któ-
rzy chcą poznać inne kultury, oby-
czaje, historię, najciekawsze miej-
sca, fascynujących ludzi z różnych 
stron świata. Z beletrystyki pol-
skiej autorzy, którzy zawsze znajdą 
czytelników, to oczywiście Marek 
Krajewski, Katarzyna Grochola, 
Andrzej Pilipiuk, Monika Szwa-
ja, Krystyna Kofta, Małgorzata 
Kalicińska, Jacek Komuda. Także 

świetni reportażyści Ryszard Ka-
puściński, Mariusz Szczygieł czy 
Jacek Hugo-Bader.

Również książki biograficzne, 
autobiografie, wspomnienia zna-
nych osób oraz opisy epok, w któ-
rych żyli, znajdują czytelników. 
Systematycznie wzrasta liczba osób 
zainteresowanych tą tematyką.

W 2012 roku czytelnicy będą 
mogli liczyć na setki nowych ty-
tułów, które ukażą się na rynku 
wydawniczym i większość z nich  
będzie dostępna w naszych pla-
cówkach (Bibliotece w Tarnowie 
Podgórnym i filiach w Baranowie, 
Lusowie i Przeźmierowie).

Wybór szeroki – ponad 63 tys. 
książek o różnej tematyce dostęp-
ny w BIBLIOTECE – to oferta 
warta poznania i zachęta do relak-
su z dobrą książką przez cały rok.

Więcej informacji na naszej 
stronie www.bibliotekatp.pl.

 ~Iwona Bilińska

Trzynastoosobowa grupa seniorów z Tarnowa Podgórnego gości-
ła 13 grudnia w Przedszkolu „Pod Wesołą Chmurką” z jasełka-
mi i kolędami. Dzieci i wychowawcy podziwiali występ, a po-

tem serdecznie dziękowali. Trzeba przyznać, że dzieci to bardzo ważna 
i uważna widownia.

Chylę czoła przed seniorami, którzy mimo podeszłego wieku tak chęt-
nie poświęcają swój czas, by innym przynosić radość. Podziwiam ko-
leżanki Wiesię i Bronię, które własnoręczne przygotowały przepiękne 
i oryginalne stroje oraz wyreżyserowały przedstawienie. Wszystkim se-
niorom życzę, aby jeszcze długo mieli taką werwę do tego, by cieszyć 
swoimi występami nie tylko dzieci. Jestem przekonana, że pomysłów 
nie zabraknie!  ~Halina Burszta

Seniorzy kolędują w przedszkolu! 

W środę 7 grudnia 2011 r. odbył się uroczy-
sty opłatek członków Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w auli Szkoły Podstawowej 

w Tarnowie Podgórnym z udziałem zaproszonych 
gości: Dyrektor Szkoły Podstawowej Marii Stacho-
wiak, I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat, 
członków chóru im. Feliksa Nowowiejskiego z dyry-
gentem na czele oraz zespołu uczniów „Flażolety”. 

Zebranych powitała prezes UTW Jadwiga Kwiek. 
I Zastępca Wójta złożyła życzenia w imieniu Wójta 
i swoim własnym. Koncert  muzyczny polskich ko-
lęd wykonał zespół uczniów w pięknych strojach, 
grających na flażoletach. Była to wzruszająca i na-
strojowa gra.

Potem wystąpił chór im. Feliksa Nowowiejskiego, 
którego śpiew był  kulminacyjną częścią tej uroczy-
stości. Słowa kolędy poruszyły nasze serca i stwo-
rzyły wspaniały świąteczny nastrój. Po czym na-
stąpiły wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem 
oraz rozmowy przy stole z bogatym wyborem świą-
tecznych wypieków  i owoców, które wspólnie zor-
ganizowaliśmy. Serdeczna atmosfera przerodziła się 
w śpiewanie kolęd.  ~Kazimiera Kubiak

Sekcja turystyczna UTW organizuje trzydniową 
wycieczkę do Warszawy ze zwiedzaniem Starówki 
i Centrum Nauki Kopernik w dniach 1-3 marca 2012 
r. Zapisy w biurze UTW w każdy wtorek w godz. 
10:00 – 12:00, wpłata od osoby 300 zł.

Opłatek w UTW
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Każda pora jest dobra by 
pomyśleć o własnym 
ogródku. Już niebawem 

będą się o tym mogli przekonać 
mieszkańcy czterech gmin, w tym 
Tarnowa Podgórnego, na warsz-
tatach z projektowania ogrodów. 
Projekt zajęć Ogrodowe Meta-
morfozy w Dolinie Samy (…), 
współfinansowany ze środków 
unijnych powstał z myślą o wzbo-
gaceniu zieleni na wsi o pięknie 
zagospodarowane ogrody przydo-
mowe. 

Program warsztatów przewidu-
je samodzielną pracę uczestników, 
którzy krok po kroku tworzyć 
będą projekt własnego ogrodu, 
umożliwiającego późniejszą re-
alizację. Nad pracą czuwać będzie 
projektantka zieleni, Katarzyna 
Świt, która wprowadzi w tajniki 
doboru roślin i zasad kompozycji. 
Zajęcia kierowane są szczególnie 
dla tych mieszkańców, którzy nie 
zdążyli jeszcze zastąpić chwastów 
pięknymi roślinami. 

Całodniowe warsztaty odbędą 
się w sobotę, 3 marca, w Gim-
nazjum w Baranowie dla miesz-
kańców gmin Tarnowo Podgórne 
i Kaźmierz oraz w Klubie Sołec-
kim Mrowino-Cerekwica, w so-
botę, 17 marca dla mieszkańców 
gmin Rokietnica i Szamotuły. 

Rozpoczęcie o godzinie 10, za-
kończenie ok. 18. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona! 

Zapisy i pytania kierować moż-
na pod nr  tel. 507 763 148 oraz 
e-mailowo: ogrodowemetamorfo-
zy@o2.pl 

~na

Zaprojektuj swój 
własny ogród!

Nowe stawki

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 
uprzejmie informuje P.T. Odbiorców usług, 

że od dnia 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. na pod-
stawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) 
będą obowiązywać nowe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbio-
ru ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy: 

a)  zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 3,32 zł za m3 netto tj.  3,59 zł za 
m3 brutto

b)  woda do celów ogrodowych i ppoż. – 3,70 zł za m3 netto tj.  4,00 zł 
za m3 brutto

c)  opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodo-
ciągowych:

  Podgrupa 1 średnica od 15-25 mm – 2,35 zł netto/za m-c tj.  2,54 zł 
brutto/za m-c

  Podgrupa 2 średnica od 30-40 mm – 4,65 zł netto/za m-c tj.  5,02 zł 
brutto/za m-c

  Podgrupa 3 średnica od 50 mm i powyżej – 35,00 zł netto/za m-c tj. 
37,80 zł brutto/za m-c

  Podgrupa 4 hydrant średnica od 80 mm – 25,00 zł netto/za m-c tj. 
27,00 zł brutto/za m-c

d)  zbiorowe odprowadzanie ścieków – 5,10 zł za m3 netto tj. 5,51 zł za 
m3 brutto

e)  opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanali-
zacyjnych liczonych według średnicy urządzeń wodociągowych:

  Podgrupa 1 średnica od 15-25 mm – 3,45 zł netto/za m-c tj. 3,73 zł 
brutto/za m-c

  Podgrupa 2 średnica od 30-40 mm – 6,85 zł netto/za m-c tj. 7,40 zł 
brutto/za m-c

  Podgrupa 3 średnica od 50 mm i powyżej – 46,30 zł netto/za m-c tj. 
50,00 zł brutto/za m-c

Podane zakresy średnic przy opłacie abonamentowej dotyczą urzą-
dzeń pomiarowych.

Rozliczając odbiorców wody i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. dokona 
oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie 
średnio-dobowego zużycia.

Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodo-
mierza lub urządzenia pomiarowego spisanego na dzień 31.01.2012 r. 
Informacja ta może być przekazana osobiście w siedzibie Spółki: Tarno-
wo Podgórne, ul. Zachodnia 4 pok. nr 10,11 listownie, e-mail: biuro@
tp-kom.pl, faksem nr: 61 8147 407, lub telefonicznie pod numerem tele-
fonu 61 8146 430 wew. 426; 435.    ~Zarząd Spółki 

Do czerwca mogą być problemy 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. infor-
muje, że 16 stycznia rozpoczną się prace związane z moderniza-
cją stacji uzdatniania wody w Wysogotowie przy ul. Grzybowej. 

Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami, a w szczególności pojawianiem 
się nieszkodliwych dla zdrowia przebarwień oraz spadków ciśnienia 
wody aż do okresowego zaniku włącznie, dostarczanej do odbiorców 
w miejscowościach:  Przeźmierowo, Baranowo, Chyby, Wysogotowo, 
Swadzim i Sady. Taki stan rzeczy może utrzymać się do dnia 15 czerwca 
2012 r.  ~TP-KOM
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Przyjdź na całodniowe  

bezpłatne warsztaty!
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KULTURALNY STYCZEŃ-LUTY
17, 18, 19, 20.01
SP Przeźmierowo,Gimnazjum Tarnowo Podgórne,
SP Ceradz Kościelny, DK Tarnowo Podgórne,
Gimnazjum Baranowo, SP Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Dobry przepis na kolędę”

19.01 godz. 17   Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Koncert Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym

22.01    Lwowek Chór w konkursie kolęd w Lwówku

23.01 godz. 9, 10.30, DK Przeźmierowo
24.01 godz. 11, DK Tarnowo Podgórne

Teatr Frajda – przedstawienie dla najmłodszych
Pt: „Dokąd buty poniosą”

23.01   
Przedszkole Baranowo, SP i przedszkole Przeźmierowo
25.01   
Przedszkole Lusowo, SP Lusowo, DK Tarnowo Podgórne, 
Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica: koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Opera buffa, czyli muzyka (nie)poważna”

27.01 godz. 18   Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza:   „Niebezpieczna metoda” 

29.01 godz. 15
Szkoła Podstawowa Tarnowo Podgórne

Śpiewamy kolędy – muzyczne spotkanie dla mieszkańców 
z udziałem Chóru im. F. Nowowiejskiego i ZPiT „Lusowiacy”

3.02 godz. 18
DK w Tarnowie Podgórnym

„Anioły” – wernisaż wystawy fotografii Tomasza Jakubiaka
połączony z promocją jego najnowszej książki

4.02
DK Tarnowo Podgórne

Dzień z Telekomunikacją Polską z udziałem zespołu „Modraki”
(współorganizacja GOK „SEZAM”)

6.02 DK Tarnowo Podgórne godz. 9
Przedszkole  Lusówko godz. 10.30

„Kot w butach” – przedstawienie teatru „Krokodyl” dla najmłodszych

6.02.
Przedszkole Baranowo, DK i Przedszkole Przeźmierowo
8.02
DK Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przed-
szkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Raz na ludowo: śpiew, taniec, instrumenty”

7, 8, 9, 10.02
SP Przeźmierowo, Gimnazjum Tarnowo Podgórne,
SP Ceradz Kościelny, DK Tarnowo Podgórne,
Gimnazjum Baranowo, SP Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
Pt: „Odwieczni rywale – rytm i melodia”

8.02 godz. 19
Poznań, Aula WSNHiD (ul. Kutrzeby 10)

Poznańska premiera „Antyramy”
Teatru Tańca „Sortownia”

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

10.02 godz. 18   DK Tarnowo Podgórne Tarnowo – Jazzowo:  RETRO JAZZ QUARTET

13-24.02
DK Tarnowo Podgórne
DK Przeźmierowo

Ferie stacjonarne w Domach Kultury
(szczegółowy program w tym numerze Sąsiadki)

14.02 godz. 18  DK Tarnowo Podgórne „Jedyna miłość Oskara” - przedstawienie teatralne z okazji Walentynek. Bilety: 10 zł

14 lutego GOK „SE-
ZAM” zaprasza nie 
tylko zakochanych do 

Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym. Odbędzie się tam spek-
takl teatralny „Jedyna miłość 
Oskara”, przygotowany przez ar-
tystów ze Śląska.

Podczas podróży poślubnej sza-
nowanego adwokata Oskara i jego 
żony Małgorzaty dochodzi do kłót-
ni. Kobieta urażona zachowaniem 
męża niespodziewanie opuszcza 
hotel i postanawia resztę wakacji 
spędzić sama. Oskar natomiast po 
całym zajściu wybiera się do ho-
telowego baru, aby utopić smutki 
w kieliszku. Po kilku głębszych, 
płacąc rachunek  barmanowi nie 

Miłość w dwóch aktach na Walentynki
zauważa, że z jego portfela wypa-
da wizytówka. A na niej kontakt do 
znanego reżysera filmowego Jana 
Krygiera, dawnego klienta Oskara. 
Tymczasem w barze pojawia się 
Ilona, prowincjonalna aktorka. Ilo-
na i jej koleżanka Monika postana-
wiają zrobić wszystko, aby poznać 
słynnego reżysera. Do swej intry-
gi wciągają barmana.  Nieświado-
my adwokat ulega urokowi kobiet.  
Niespodziewanie w hotelu pojawia 
się właściciel wizytówki. Na nie-
szczęście Oskara, powraca rów-
nież stęskniona żona Małgorzata.

„Jedyna miłość Oskara” to prze-
zabawna komedio-farsa, grana 
przez aktorów śląskich scen te-
atralnych skupionych wokół teatru 

„Wit-Wit”. W postać Małgorza-
ty wciela się Beata Deutschman, 
laureatka Złotej Maski nagrody 
dla najlepszej aktorki woj. śląskie-
go. W roli Oskara występuje Jaro-
sław Tyran, aktor Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. Spektakl pełen ga-
gów, dowcipów i przezabawnych 
sytuacji będzie z pewnością cie-
kawym sposobem na spędzenie 
Dnia Zakochanych. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w Domu Kultury 
w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 
13, w godz. 10 - 15) oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w Domu Kul-
tury (ul. Ogrodowa 14, w godz. 15 
- 20) i siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96, w godz. 8 - 15)

~Jarek Krawczyk
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W cyklu „Tarnowo Jazzowo” kolejna gratka dla miłośników 
muzyki improwizowanej. W Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi zespół złożony z najlepszych poznań-

skich jazzmanów. W swoich interpretacjach wykona znakomite melo-
die Krzysztofa Komedy, Jerzego Wasowskiego, Czesława Niemena i in-
nych.

Retro Jazz Quartet to formacja złożona z czołówki poznańskich mu-
zyków. Tworzą go znani kompozytorzy i instrumentaliści, w tym wy-
kładowcy Zakładu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej poznańskiej Akademii 
Muzycznej. Na fortepianie zagra Katarzyna Stroińska – Sierant, na kon-
trabasie – Zbigniew Wrombel, na saksofonie Jarosław Wachowiak, a na 
perkusji Mirosław Kamiński.

Wśród utworów, jakie zabrzmią 10 lutego w tarnowskim Domu Kul-
tury pojawią się takie przeboje, jak „Już nie zapomnisz mnie”, „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, „Stawka większa niż życie”, „Czterdziestola-
tek”, „Sex appeal” czy „Pod Papugami”. Gorąco polecam, wstęp wolny.

~GOK

Znany jest głównie z nieza-
pomnianych ról filmowych 
i teatralnych. Zaistniał tak-

że jako piosenkarz. Nie wszy-
scy jednak wiedzą, że występuje 
także z kabaretowymi recitala-
mi. Z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka Bohdan Łazuka wystą-
pi w Tarnowie Podgórnym.

Bohdan Łazuka w 1961 roku 
ukończył warszawską PWST.  Za-
debiutował wówczas przed kame-
rami niewielką rolą w obrazie „Zu-
zanna i chłopcy”. Jeszcze w trakcie 
studiów występował w Kabarecie 
Starszych Panów. Jest utalentowa-
nym aktorem i piosenkarzem.

 W 1988 r. zawiesił swoją dzia-
łalność filmową i powrócił do niej 
dopiero w 1999 r. rolą szefa w ob-
razie „Chłopaki nie płaczą” w re-
żyserii Olafa Lubaszenko. Boh-
dan Łazuka od początku swojej 
kariery jest związany z warszaw-
skim Teatrem Syrena.

W Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi 21 stycznia 
o godz. 18. Zapraszamy, wstęp 
wolny. ~Jarek Krawczyk

Biesiada 
kolędowa
Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego 

zaprasza wszystkich mieszkańców na tra-
dycyjne spotkanie kolędowe. 29 stycznia 

w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym bę-
dzie można nie tylko posłuchać bożonarodzenio-
wych pieśni w pięknych interpretacjach szczycące-
go się 90-letnią tradycją chóru, lecz także pośpiewać 
razem z nim. Gościem specjalnym imprezy będzie 
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, który również 
posiada w swoim repertuarze kolędy i pastorałki.  

Nawet osoby nie znające tekstów będą mogły 
włączyć się do wspólnego kolędowania – wszyscy 
widzowie otrzymają śpiewniki. Początek imprezy 
o godz. 15, wstęp wolny.

 ~Jarek Krawczyk

Niezapomniane melodie 
na jazzowo

Nie tylko  
dla Babć i Dziadków
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Podobnie jak w ubiegłych latach GOK „SE-
ZAM” zaprosił dzieci szkolne do udziału 
w Feriach Zimowych organizowanych w do-

mach kultury w Tarnowie Podgórnym i Przeźmiero-
wie. Zapisy rozpoczęły się 9 stycznia. Zainteresowa-
nie było tak duże, że już po dwóch dniach skończyły 
się wszystkie dostępne miejsca.

Ferie odbywać się one będą w domach kultury 
w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, codziennie 
od godz. 10 do 14. Cykl zajęć, za który opłata wyno-
si jedyne 30 zł potrwa tydzień. W programie m. in. 
warsztaty plastyczne, teatralne i kulinarne, projekcje 
filmowe, przejażdżki psimi zaprzęgami, a także wy-
cieczka do Term Maltańskich.

DOM KULTURY W PRZEŹMIEROWIE:
I tydzień:
- 13.02  Przejażdżki psimi zaprzęgami w Osa-

dzie Traperskiej
- 14.02  Walentynkowe serca – warsztaty kuli-

narne i plastyczne
- 15.02 Kino Zielone Oko zaprasza
- 16.02 Wyjazd do Term Maltańskich
- 17.02 Teatralne zabawy – warsztaty

II tydzień:
- 20.02  Przejażdżki psimi zaprzęgami w Osa-

dzie Traperskiej
- 21.02  Ostatki – warsztaty kulinarne i plastycz-

ne
- 22.02 Kino Zielone Oko zaprasza
- 23.02 Wyjazd do Term Maltańskich
- 24.02 Teatralne zabawy – warsztaty

 DOM KULTURY W TARNOWIE  
PODGÓRNYM:
I tydzień:
- 13.02  Walentynkowe serca – warsztaty kuli-

narne i plastyczne 
- 14.02  Przejażdżki psimi zaprzęgami w Osa-

dzie Traperskiej
- 15.02 Kino Zielone Oko zaprasza
- 16.02 Teatralne zabawy – warsztaty 
- 17.02 Wyjazd do Term Maltańskich

II tydzień:
- 20.02  Ostatki – warsztaty kulinarne i plastycz-

ne 
- 21.02  Przejażdżki psimi zaprzęgami w Osa-

dzie Traperskiej 
- 22.02 Kino Zielone Oko zaprasza
- 23.02 Teatralne zabawy - warsztaty 
- 24.02 Wyjazd do Term Maltańskich

KLAPKI NA BASEN OBOWIĄZKOWO!
~GOK

4 godziny zabawy

Przedszkole „Pod Weso-
łą Chmurką” w Tarnowie 
Podgórnym przystąpiło do 

realizacji programu ekologiczne-
go, prowadzonego przez Fundację 
Partnerstwa dla Środowiska.  

Przedszkole podejmuje szereg 
działań ekologicznych, aby uzy-
skać tytuł „Zielonej Flagi”, przy-
znawany przez Kapitułę Progra-
mu „Szkoły dla Ekorozwoju” 
przedszkolom i szkołom na ca-
łym świecie, które realizują pro-
gram ekologiczny. Celem progra-
mu jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej związanej z wyko-
rzystaniem zarówno energii, jak 
i surowców, ale również z recy-
klingiem i segregacją odpadów.  
W naszym przedszkolu powołany 
został komitet lokalny, który jest 
siłą napędową całego przedsię-
wzięcia. W skład zespołu weszli 
przedstawiciele Przedszkola ,,Pod 
Wesołą Chmurką”, osoby z Tar-
nowskiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM, wykładowcy z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego z Poznania, 
przedstawiciele Wydziału Infra-
struktury Kubaturowej i Ochrony 
Środowiska naszej Gminy. Obec-
nie w Przedszkolu ,,Pod Weso-
łą Chmurką” podejmowane są 
wszelkie działania mające na celu 
zwiększenie świadomości eko-
logicznej dzieci. Obchodziliśmy 
„Święto Drzewa” włączając się 
w program propagujący ochronę 
drzew. Dzieci współuczestniczy-
ły w sadzeniu drzew oraz brały 
udział w konkursie „Jesienne drze-
wo”. W październiku odbyła się 
wycieczka do Stobnicy na spotka-
nie z wilkami, gdzie dzieci pozna-
ły zwyczaje i zachowanie wilków. 
Nauczyciele przedszkola również 
poszerzają swoja wiedzę ekolo-
giczną. Uczestniczymy w warsz-
tatach Centrum Szkoleniowego  
Klanza, które wskazują, jak moż-
na wykorzystać materiały użytku 
codziennego do działań plastycz-

nych, jak zachęcać dzieci do dzia-
łań związanych z poznawaniem 
i ochroną przyrody. Prowadzimy 
w przedszkolu segregację odpa-
dów. W każdej sali przedszkol-
nej pojawiły się specjalne kosze. 
Wzbogaciliśmy bibliotekę przed-
szkolną o nowe książki o tema-
tyce ekologicznej, jak również 
przeprowadziliśmy zbiórkę kar-
my, która została przekazana do 
schroniska. Zostało również zor-
ganizowane spotkanie z dr  inż. 
Klaudią Borowiak z Katedry Eko-
logii i Ochrony Środowiska Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, na którym  dzieci miały 
możliwość zobaczenia z bliska 
roślin mięsożernych oraz dowie-
działy się wiele ciekawych rze-
czy na ich temat. Na spotkaniu z 
łowczym dzieci zapoznały  się ze  
zwyczajami życia zwierząt i pta-
ków. Na zajęciach dzieci wdraża-
ne są do zachowania zasad dbało-
ści o higienę osobistą i otoczenia, 
uczą się zasad zdrowego odżywia-
nia. Obchodząc „Urodziny mar-
chewki” dzieci dowiedziały się, 
co to są witaminy i jak są ważne 
dla zdrowia człowieka oraz robiły 
surówki z marchewki. Najmłodsi 
przygotowywali również sałatki 
owocowe. 

Zależy nam na kontaktach ze 
społecznością lokalną i podejmo-
waniu wspólnych działań na rzecz 
ochrony środowiska. Liczymy na 
dalszą i owocną współpracę z ro-
dzicami.

Pragniemy, aby nasze dzieci już 
od najmłodszych lat miały świa-
domość, jak ważne jest szano-
wanie przyrody, dbanie o rośliny 
i zwierzęta, oszczędzanie wody 
i prądu oraz dbałość o zdrowie 
i higieniczny, zdrowy styl życia. 
Pamiętajmy, przyroda bez nas bę-
dzie istnieć, a my bez przyrody – 
nie. 

~Anna Szkurat

Przedszkole Pod Wesołą Chmurką

Zielona flaga
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Pewnego grudniowego po-
ranka, a dokładniej 20 grud-
nia 2011 r., wszystkie dzie-

ci w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie odbyły niezwy-
kłą „podróż w czasie”. Przenio-
sły się ponad 2000 lat wstecz, do 
małej wioski Betlejem. Wszyst-
ko to za sprawą jednej z najstar-
szych grup przedszkolaków – „Je-
żyków”, która przygotowała dla 
młodszych kolegów i koleżanek 
przedstawienie jasełkowe.

Próby do premierowego spek-
taklu trwały bardzo długo. Dzie-
ci pilnie uczyły się swoich ról, 
śpiewów oraz tańców. W pocie 
czoła i pod czujnym okiem wy-
chowawczyń doskonaliły swoje 
aktorskie i wokalne umiejętności. 
Efekty ich wspólnej pracy mogli-
śmy podziwiać w przedszkolnej 
auli. Tam, na przystrojonej scenie, 
młodzi artyści w pomysłowych 
strojach odegrali niezwykłą hi-
storię narodzin Jezusa Chrystusa. 
Zarówno dziecięca publiczność, 
jak i zgromadzeni w auli najbliżsi 
małych aktorów, byli oczarowani 

Przedszkole Leśne Skrzaty

„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…”

występem „Jeżyków”. Gromkie 
brawa zwieńczyły występ, który 
dla niektórych starszaków był ak-
torskim debiutem.

Niezastąpieni w organizacji ca-
łego „przedsięwzięcia” okazali się 
rodzice naszych przedszkolaków. 
Z pełnym zapałem i zaangażowa-
niem wspierali oni proces przygo-
towań jasełek. Za ich nieocenioną 
pomoc, a przede wszystkim wy-
konanie efektownych przebrań 
dla swoich pociech, pragniemy 
jeszcze raz gorąco podziękować!

Po zakończeniu przedstawie-
nia nadszedł czas na wspólne ko-
lędowanie. Dzieci, dyrekcja, wy-
chowawczynie oraz pracownicy 
przedszkola spotkali się w auli, by 
razem zaśpiewać najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. Na-
stępnie wszyscy wprawieni w ra-
dosny nastrój udali się do swoich 
sal, gdzie czekały na nich świą-
tecznie przybrane stoły wraz z wi-
gilijnymi potrawami. Podzieliwszy 
się opłatkiem, wszyscy zasiedli do 
„przedszkolnej wieczerzy”. 

~Agata Talaga

Szóstego grudnia w świątecz-
ny nastrój wprowadziły nas 
Mikołajki. Obwieściły, że 

nadszedł czas wielkich przygoto-
wań do Świąt Bożego Narodzenia, 
które są już tradycją w naszej szko-
le. Wszyscy zabrali się z ochotą do 
pracy, tworząc piękne świąteczne 
dekoracje w klasach, na koryta-
rzach i w świetlicy oraz robiąc stro-
iki, kartki, pierniki i wiele innych 
ozdób na coroczny kiermasz świą-
teczny, który odbył się 14. grud-
nia. Uczniowie wraz z rodzicami, 
nauczyciele i pracownicy szkoły 
oraz zaproszeni goście mogli po-
dziwiać własnoręcznie zrobione 
bożonarodzeniowe cuda i oczywi-
ście je nabyć. Gwoździem progra-
mu okazały się rodzinnie przygo-
towane szopki bożonarodzeniowe! 
Uczniowie chętnie zaangażowa-
li się również w akcję „Góra gro-
sza” oraz liczne konkursy - życze-
nia świąteczne, świąteczna kartka, 
ozdoba choinkowa. 

SP Tarnowo Podgórne

Świąteczny grudzień
Nie przeszkodziło im to jednak, 

by wytężyć umysły i dać z siebie 
wszystko podczas Konkursów 
Wojewódzkich. Do etapu rejono-
wego w konkursie przyrodniczym 
dostali się uczniowie: Laura Ko-
nieczna (6B), Katarzyna Domitrz 
(5A), Aleksandra Walkowiak (5A), 
Anna Maria Dudziak (5B), Marta 
Kończal (5B), Antoni Horowski 
(5B). Natomiast w konkursie ma-
tematycznym w etapie rejonowym 
reprezentować szkołę będzie Lau-
ra Konieczna (6B), która osiągnę-
ła najlepszy wynik. Gratulujemy 
i mocno trzymamy za Was kciuki!

Po tak intensywnym czasie 
pracy na wszystkich czekała nie-
spodzianka, którą „wyczarowa-
li” uczniowie z kółka teatralnego. 
W czwartek 22. grudnia obejrze-
liśmy świąteczne przedstawienie 
pt. „Razem”, które pokazało nam, 
jakie wartości są w życiu najważ-
niejsze oraz pięknie świętowali-
śmy klasowe wigilie.  ~na



 styczeń 2012 \ sąsiadka~czytaj \      23

  edukacja

1 grudnia 2011 roku gościliśmy w naszej szkole 
wolontariuszki Terenowego Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka w Poznaniu, które poprowadzi-

ły warsztaty i przedstawienia profilaktyczne pod ha-
słem „Pamiętajmy  -  o siebie dbajmy”. W teatrzy-
kach wzięły udział dzieci sześcioletnie z oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych uczęszczające na 
świetlicę. 

Tematem tych zabawnych przedstawień kukiełko-
wych było bezpieczeństwo dziecka w domu, na uli-
cy, w sklepie, wśród dorosłych. Sześciolatki dowie-
działy się, czym jest zły dotyk i złe tajemnice, co to 
jest intymność, do kogo można się zwrócić z prośbą 
o pomoc w przypadku krzywdzenia.  Dzieci głośno 
powtarzały proste hasła:

„Pamiętajmy, obcym drzwi nie otwierajmy!”

12 grudnia  15 uczniów z klas IV-VI wzię-
ło udział w konkursie czytelniczym zor-
ganizowanym przez  bibliotekę szkolną. 

Dotyczył on znajomości treści książki  M. Musiero-
wicz pt. „Kwiat kalafiora”. Konkurs miał na celu za-
chęcanie jak największej ilości uczniów do czytania 
książek.

Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania  o róż-
nej skali trudności. Najlepszą wiedzą wykazały się 
następujące uczennice:  Anna Majchrzak  z  kl.VIc 
– I miejsce, Agnieszka Lenart  z kl. VIc – II miejsce, 
Marianna Dorna z  kl. Va – III miejsce.

Zwycięzcy konkursu  zostali nagrodzeni pięknymi 
książkami z dedykacjami, a pozostałym uczestnikom 
wręczono nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy!

~Grażyna Gibasiewicz,  
Maria Kaczmarek

SP Przeźmierowo

Pamiętajmy o siebie dbajmy!

„Pamiętajmy, z obcym się nie 
oddalajmy!”

Na zakończenie każdy mały 
uczestnik spotkania otrzymał 
piękną książeczkę do kolorowa-
nia pod tytułem „Jak Misia i Mi-
siak uczą się dbać o swoje bez-
pieczeństwo”, w której zawarto 
wszystkie poznane zasady zacho-

wania się dziecka w sytuacjach 
trudnych.

Teatrzyki stanowią ważną część 
programu profilaktycznego Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka 
przeciwko przemocy i molesto-
waniu seksualnemu dzieci.

~Anna Galusik-Bacik

SP Przeźmierowo

Konkurs czytelniczy

Spotkania wigilijne w naszej 
szkole zawsze dostarczają nie-
zapomnianych wrażeń. Ten 

niezwykły wieczór, w którym spoty-
ka się cała społeczność  oraz przyja-
ciele Szkoły Podstawowej w Luso-
wie, przypadł na dzień 14 grudnia.

Tegoroczne spotkanie rozpoczę-
ło się mocnym akcentem muzycz-
nym: pieśń „Dzwonią dzwonecz-
ki”, wykonywana przez szkolny 
chórek, wprowadziła nas w rado-
sny, świąteczny nastrój. Później na 
scenie zagościli młodzi aktorzy - 
wcielili się w role drzew i zwierząt, 
które wyjaśniają ludziom istotę 
Świąt Bożego Narodzenia. Klamrą 
okalającą spektakl  przygotowany 
przez szkolne „Koło Teatralne”  był 
występ flażolecistów.

Po przedstawieniu nadszedł czas 
na punkt kulminacyjny: gospodarz 
spotkania, Dyrektor Aleksandra 
Kolendo oraz Ksiądz Ignacy Kar-

ge złożyli zgromadzonym gościom 
moc świątecznych życzeń, i sym-
bolicznie podzielili się opłatkiem 
z przedstawicielami uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i władz gminy.

A na koniec- niespodzianka!!! Po-
kaz laserów- niezwykły poemat świa-
teł, który wzbudził zachwyt w na-
szych uczniach i nie tylko... ! To był 
naprawdę niezapomniany wieczór!

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 
z takiego spotkania nikt nie mógł 
wyjść z pustymi rękami. Każde 
dziecko zostało  obdarowane upo-
minkiem, a dorosły mógł skosz-
tować świątecznych pierniczków. 
Zostały one upieczone specjalnie 
na ten wieczór przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli naszej szko-
ły z dedykacją: ,,Kto piernikowe-
go Anioła ze szkolnej wigilii do 
domu przynosi, temu Anioł szczę-
ście w dom wnosi!”

~Michał Kokorzycki

SP Lusowo

Wspólne świętowanie 
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22 grudnia w naszej szko-
le odbyło się przed-
stawienie jasełkowe, 

przygotowane przez uczniów klas 
III - VI. Tradycyjna inscenizacja 
historii świętej rodziny, scenogra-
fia, oprawa muzyczna i kolorowe 
stroje, a przede wszystkim dzieci, 
które bardzo wczuły się w swoją 
rolę, zachwyciły licznie zgroma-

Działania, które podjęliśmy w grudniu 2011 r. 
oraz ich efekty:

1) Przeprowadzenie kiermaszu na rzecz 
Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Zebraliśmy, a 
szkolna delegacja przekazała Siostrom prowadzą-
cym dom - rekordową jak do tej pory kwotę 670 zł  
oraz różnego rodzaju gry, puzzle, odzież, przewijak 
dla niemowląt, kask rowerowy, słodycze. Złożyli-
śmy też życzenia w imieniu całej społeczności szkol-
nej. Oprócz gorących podziękowań i wdzięczności, 
otrzymaliśmy opłatek i symboliczną choinkę z szy-
szek, wykonaną przez mamy mieszkające w tym 
domu. 

2) Zbiórka karmy oraz rzeczy przydatnych 
psom ze schroniska w Poznaniu. Zgromadziliśmy i 
przekazaliśmy 15 kg karmy weterynaryjnej, kilka to-
rebek suchej karmy, puszkę jedzenia dla kota, domek 
dla psa wykonany z materiału, kilka kocy i miskę. 

3) Zbiórka plastikowych nakrętek. Kilka wiel-
kich plastikowych worków wypełnionych nakrętka-
mi postanowiliśmy przekazać na pokrycie kosztów 
leczenia oraz rehabilitację Waldka Piaska. Akcja ta 
prowadzona jest pod patronatem Starosty Powiatu 
Szamotulskiego.

4) Wykonanie dekoracji szkoły. Dzieci przeby-
wające w świetlicy wykonały świąteczne dekoracje, 
którymi ozdobiona została szkoła na okres Bożego 
Narodzenia.

SP Lusówko

Jasełka
dzoną na sali gimnastycznej wi-
downię, wśród której znaleźli się 
m. in. rodzice a także przedszko-
laki z miejscowego przedszkola. 
Przedstawienie wprawiło wszyst-
kich w świąteczny nastrój i przy-
pomniało prawdziwą istotę Świąt 
Bożego Narodzenia. Na zakoń-
czenie miało miejsce symbolicz-
ne spotkanie opłatkowe, podczas 
którego dyrektor szkoły złoży-
ła wszystkim serdeczne życzenia 
świąteczno-noworoczne. 

~na

SP Lusówko

Podsumowanie tygodnia wolontariatu

5) Zbiórka starych znacz-
ków. Zbieraliśmy ostemplowane 
znaczki z kopert i kartek poczto-
wych, aby przekazać je zaprasza-
jącego do takiej współpracy ks. 
proboszczowi parafii w Tarnowie 
Podgórnym, a za jego pośrednic-
twem misjonarzom na potrzeby 
misji. Udało się zgromadzić – 63 
sztuki.

6) Pomoc głodującym. Zbie-
raliśmy ziarenka ryżu dla głodu-
jących, a zarazem doskonaliliśmy 
słówka języka angielskiego, zna-

jomość geografii, sztuki i mate-
matyki, za pośrednictwem strony 
www.freerice.com.   Oprócz dzie-
ci w szkole na religii, włączyło 
się w to działanie mnóstwo osób 
w swoich domach.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób włączyli się 
w powyższe akcje. W imieniu ob-
darowanych – wszystkim z całego 
serca dziękujemy! 

~R. Kudłaszyk  
wraz z rozrastającą się grupą  

szkolnych wolontariuszy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie 
z zakresu przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć możliwych do realizacji 

w ramach programu unijnego LEADER

Szkolenie dla mieszkańców gminy Rokietnica i gminy  Tarnowo-Podgórne: 
25 stycznia 2012 roku, o godz. 16.00, Klub Sołecki w Cerekwicy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 636 381
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 

9 stycznia 2012 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu: 

-  Tarnowo Podgórne –   2 budynki gospodarcze o po-
wierzchni 24 m2 każdy na działce o nr geod. 953 

-  Przeźmierowo – powierzchnia 450 m2 z działki o nr geod. 
1323/5, działka o nr geod. 1713 o powierzchni 53 m2

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach moż-
na uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – 
pok. nr 11 tel. 61 89-59-208.

Inauguracja rozgrywek pią-
tej edycji turnieju „Pierwszy 
krok do basketu” pomyślnie 

zakończyła się dla drużyn szkół 
podstawowych z Przeźmierowa 
i Plewisk. Obie pewnie wygra-
ły wszystkie rozegrane mecze. 
Pierwszy turniej odbył się 3 grud-
nia 2011 r. na hali sportowej OSiR 
w Tarnowie Podgórnym. 

Oto komplet wyników pierw-
szym turnieju: 

SP PRZEŹMIEROWO vs SP 
STĘSZEW – 50:9 

SP LUSOWO vs UKS PLEWI-
SKA - 8:45 

SP STĘSZEW vs INEA AZS 
POZNAŃ - 28:18 

SP PRZEŹMIEROWO vs SP 
LUSOWO - 54:14 

UKS PLEWISKA vs INEA 
AZS POZNAŃ - 41:6 

~Ania Gibała

Piąta edycjaMieszkaniec Baranowa Wojtek Włodarczak, 
uczeń I klasy Gimnazjum Sióstr Urszula-
nek w Poznaniu, absolwent Szkoły Pod-

stawowej w Przeźmierowie, zajął III miejsce i został 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historyczne-
go „PRL – państwo stanu wyjątkowego”, w trzy-
dziestą rocznicę wprowadzenia stanu  wojennego 
13 grudnia 1981 roku, zorganizowanego przez Sek-
cję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs, w którym udział wzięło ponad tysiąc 
uczestników z całej Polski, został przeprowadzo-
ny w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. 
W pierwszym uczniowie rozwiązywali test z pyta-
niami dotyczącymi stanu wojennego i historii naj-
nowszej Polski z okresu 1956-1989. 

W drugim etapie w Katowicach finaliści prezento-
wali pracę multimedialną poświęconą historii stanu 
wojennego oraz rozwiązywali test. Wojtek był naj-
młodszym z 34 finalistów. O doskonałym przygo-
towaniu i zaciętej rywalizacji świadczą minimalne 
różnice punktów: Wojtek, zajmując trzecie miejsce, 
miał 75 punktów, a zdobywczyni pierwszego miej-
sca – 80 pkt). 15 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego 
laureaci odebrali dyplomy. Potem mieli możliwość 
zwiedzenia kopalni „Wujek”, w której rozegrały się 
tragiczne wydarzenia, związane z pacyfikacją kopal-
ni w 1981 roku.  Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Mieczysław Paczkowski
Sołtys Baranowa

O stanie wojennym 
wie najwięcej

Tabela po pierwszym turnieju: 
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY KOSZE 

 1 SP PRZEŹMIEROWO 2 4 104:23 
 2 UKS PLEWISKA 2 3 86:14
 3 SP STĘSZEW 2 3 37:68
 4 INEA AZS POZNAŃ 2 2 24:69 
 5 SP LUSOWO 2 2 22:99
 6 SP TARNOWO  PODGÓRNE 0 0 0

Agnieszka Rutowska z Lusowa (na zdjęciu po prawej), grając 
w parze z poznanianką Agatą Ćwiąkałą obroniła tytuł mistrzyń świa-
ta w futbolu stołowym (w „piłkarzykach”) podczas zawodów w Nan-
tes (Francja). Pokonały zawodniczki z 30 krajów.  Gratulujemy! 

 informacje

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zieleni przy ulicy Letniskowej w Baranowie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-
ły Nr XXII/245/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. o przystąpieniu do opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni 
przy ulicy letniskowej w Baranowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 7 lutego 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – 
dla działek nr 385/116, 385/117 oraz dla działki 391/16  
– gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr XXII/247/2011 z dnia 13 
grudnia 2011 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku – dla działek 
nr 385/116, 385/117 oraz dla działki 391/16.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 6 lutego 2012r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.2.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego tere-
nów budownictwa mieszkaniowego 
w Sierosławiu – dla działki nr 62/72  
– gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
ze zmianami) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne uchwały nr XXIV/265/2011 z 
dnia 29 grudnia 2011 roku o przystą-
pieniu do opracowania zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego w Sierosławiu – dla 
działki nr 62/72.

Zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, pok. 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko. Wnioski można 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne w ter-
minie do dnia 6 lutego 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.3.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia-
łalności gospodarczej w Swadzimiu – gmina Tarnowo 
Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmiana-
mi) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwały nr XXIV/276/2011 z dnia 29 grudnia 
2011 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Swadzimiu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 6 lutego 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.20.2011
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w Lusówku – Rozalinie – dla działki nr 426 – gmina Tarnowo 
Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusówku – Rozalinie – dla działki nr 426  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 10.02.2012r. do 01.03.2012r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 20.02.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2012r. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje o zamiarze dokonania podziału 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji 
gruntów: gmina Tarnowo Podgórne, obręb Lusowo, ark. mapy 1, działka nr 
272/2 o pow. 12489 m2, bez oznaczenia hipotecznego, art. matrykuły 141 jako 
własność Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Tarnowo Podgórne.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które 
wykażą, że przysługuje im prawa rzeczowe do nieruchomości Wójt wyda decyzję o 
podziale nieruchomości. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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Rok 2011 dla sportowców 
reprezentujących Gmi-
nę Tarnowo Podgórne 

był wyjątkowo udany. Wszystko 
dzięki rekordowej liczbie meda-
li zdobytych na makroregional-
nych mistrzostwach młodzików 
oraz mistrzostwach Polski junio-
rów młodszych, juniorów i U23. 
W ubiegłym roku zdobyto ich 
aż czterdzieści cztery: szesna-
ście złotych, trzynaście srebrnych 
i piętnaście brązowych. Dzię-
ki tak imponującemu wynikowi 
Gmina Tarnowo Podgórne w kla-
syfikacji sportu dzieci i młodzie-
ży za 2011 r. uplasowała się na 
sześćdziesiątym miejscu w kraju 
i szóstym w Wielkopolsce. Wy-
przedziły ją tylko Poznań, Lesz-
no, Kalisz, Konin i Piła. 

Nagrody Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne w postaci talonów 
na sprzęt sportowy otrzymało 
trzydziestu sześciu zawodników 
i dwunastu trenerów. Uroczystość 

Nagrody dla medalistów
odbyła się 8 grudnia 2011 r. w sali 
GKS Tarnovia w Tarnowie Pod-
górnym. Nagrodzeni zostali:

– w badmintonie: Magdalena 
Świerczyńska, Damian Sadalski, 
Adrian Jaśkowiak, Damian Jaśko-
wiak, Marzena Świerczyńska (tre-
ner) z UKS Gimnazjum Baranowo 
oraz Mateusz Świerczyński i Mag-
dalena Okupniak (zawodnik i tre-
ner) z UKS Orkan Przeźmierowo,

– w karate: Adriana Skuli-
niec, Kamila Bracikowska, Ju-
styna Gralak, Jarosław Kawałek, 
Tomasz Ozyra, Maciej Kosmacz, 
Aleksander Kunicki, Jan Podwor-
ny oraz trenerzy Mariusz Jewdo-
kimow i Marcin Leszczyna z KK 
Samuraj Tarnowo Podgórne,

– w kręglarstwie: Maciej Ko-
złowski wraz z trenerem Markiem 
Torką z OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne oraz Martyna Pilar-
ska, Małgorzata Leopold, Joan-
na Filip, Liwia Strzelczak, Dawid 
Strzelczak, Patrycja Kicińska, Ju-

lia Kita, Dominika Zygarłowska, 
Tomasz Derda i trenerzy Ryszard 
Bonk, Danuta Pribe z KS Alfa 
Vector Tarnowo Podgórne,

– w kolarstwie: Dominika Bor-
kowska, Wojciech Sykała, Maciej 
Moczyński, Andrzej Marciniak, 
Dawid Brykier, Jakub Hercog, 
Gracjan Szeląg, Marcin Karbowy 
oraz trenerzy Piotr Broński  i Zbi-
gniew Szymański z GKSTarnovia 
Tarnowo Podgórne,

– w lekkiej atletyce: Denis 
Bauwens wraz z trenerem Micha-
łem Bebejewskim z UKS Sprint 
Przeźmierowo, 

– w taekwondo: Zuzanna 
Roszkiewicz i trener Tomasz Gor-
wa z UKS Atlas Tarnowo Podgór-
ne, 

– w tańcu: Marta Misiak i Ali-
cja Sawala wraz z trenerką Beatą 
Dudek z OSiR JAST Tarnowo 
Podgórne. 

~Ania Gibała

Drugi turniej IX edycji 
Grand Prix Ligi Vector 
wygrał Jarosław Kra-

mer reprezentujący barwy Wrzo-
su Sieraków. Impreza odbyła się 
7 stycznia na kręgielni Vector 
w Tarnowie Podgórnym. Roz-
grywki rozpoczęły się od fazy 
eliminacji, po których do dwóch 
półfinałowych bloków awanso-
wało ośmiu zawodników: Jaro-
sław Kramer, Bogusława Ułase-
wicz (OSiR Urzędasy), Radosław 
Cwojdziński (Bliscy Termokli-
ma), Wojciech Wieruszewski 
(Vector), Bernard Broński (OSiR 
Urzędasy), Karol Nowak (Wrzos 
Sieraków), Witold Janik (Izo-
term – zwycięzca I turnieju i li-
der GP) oraz Edwin Marciniak 
(Wrzos Sieraków). W pierwszej 
ósemce zabrakło Zdzisława Kna-
siaka (ETT), Waldemara Weresz-
czyńskiego (TBBUS), Wiesława 
Musiała (Wrzos Sieraków)  oraz 

Drugi turniej GP

Szymona Sobkowiaka (Karcher 
Sady).

Spośród ośmiu zawodników do 
finału awansowało tylko czterech 
zawodników, wśród których naj-
lepszy okazał się Jarosław Kra-
mer (94 pkt. w finale). Na drugim 

miejscu uplasował się Karol No-
wak (72 pkt.),  a na trzecim Ra-
dosław Cwojdziński (94 pkt.). 
Miejsce tuż za podium zajęła Bo-
gusława Ułasewicz (84).

Najwyższe wyniki w pojedyn-
czych startach uzyskali: Jarek 
Kramer (111 pkt. – rekord Grand 
Prix LV!), Radosław Cwojdziński 
oraz Justyna Witkowiak (OSiR 
Urzędasy) po 99 pkt. 

Po drugim turnieju w klasyfikacji 
generalnej IX Grand Prix Ligi Vec-
tor prowadzi Radosław Cwojdziń-
ski (38 pkt.), drugi jest Witold Ja-
nik (38) trzeci, Karol Nowak (36), 
a czwarty Jarosław Kramer (28). 

Trzeci turniej rozgrywany w ra-
mach IX Edycji GP LV odbędzie 
się 4 marca br. Szczegółowy har-
monogram rozgrywek jak i wy-
niki z poszczególnych turniejów 
można znaleźć na stronie www.
ligavector.pl

~Ania Gibała
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 ...i na koniec

Naszej koleżance  

Radosi Krzyżanek  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci mamy  
 

składają Zarząd i członkowie Klubu 
Seniora w Tarnowie Podgórnym

Panom Marianowi i Andrzejowi 
Maciejewskim oraz ich rodzinom  

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia z powodu śmierci matki 

Aleksandry Maciejewskiej 
składają Rada Sołecka, mieszkańcy 

Wysogotowa i sołtys Elżbieta 
Szymkowiak

Serdeczne podziękowania dla Rodziny, 
Przyjaciół i Sąsiadów wspierających w 

chorobie oraz uczestniczących  
w ceremonii pogrzebowej mojej żony  

i naszej mamy
ŚP

Elżbiety Krysmann
Zm. 15.12.2011

mąż Roman z córkami
Wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze mojego  
zmarłego małżonka  

Mariana Braniewicza  
składam z głębi płynące Bóg zapłać 
Dziękuje za ofiarowaną modlitwę, 

zamówione msze święte, za okazane 
wyrazy współczucia i duchowe 

wsparcie.
Ewa Braniewicz z rodziną 

DAM PRACĘ
• Zatrudnię elektryka samochodowego lub elektro-
nika z zakładzie usługowym Auto Klucz, Przeźmie-
rowo, ul. Rynkowa 55, tel. 602-122-860
• Zatrudnię solidnego Pana do prac przydomowych 
oraz pielęgnacji dużego ogrodu w Chybach. Praca na 
etat. tel. 605-693-732
• Zatrudnię Panią do sprzątania domu 1 x w tygodniu. 
Przeźmierowo, tel. 607 133 263.
• Zatrudnię uczciwą Panią do sprzątania dużego domu 
w Chybach. 2x w tygodniu z okolic gminy Tarnowo 
Podgórne. tel. 501-721-182
• Agencja ochrony zatrudni do pracy w Tarnowie Pod-
górnym Panów posiadających orzeczenie o niepełno-
sprawności oraz studentów zaocznych. Kontakt: tel. 
508 374 699, e-mail: ochrona.fides@wp.pl.
• Zatrudnimy Panią do pracy w sklepie w weekendy i 
święta tel. 507-015-993

• Zatrudnię Panią do prac biurowych w Przeźmierowie 
- biuro@rotmar.pl
• SZUKAM PRACY
• Kierowca C doświadczenie, wywrotka Przeźmierowo 
szuka pracy, tel. 694 043 808.
• Kierowca - emeryt z kat. BE CE DE z wszelkimi świa-
dectwami   poszukuje pracy. tel. 693-762-636
• Mężczyzna 27 średnie szuka pracy, uprawnienia: 
wózki widłowe, suwnice, prawo jazdy BE, komputer, 
języki), tel. 604 695 514.
• Pani szuka pracy - gotowanie, prasowanie, sprząta-
nie. Baranowo, Chyby, tel. 603 083 347.
• Pilnie poszukuję pracy. Sprzątanie domu od pon.-czw. 
10 zł/h. Przeźmierowo, Baranowo, tel. 722 009 372.
• Kierowca szuka pracy praw. kat. BCE. Posiadam 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, tel. 504 237 821. 
• Pani szuka pracy w domu lub zaopiekuje się dzickiem 
723 119 480

• Mężczyzna szuka dodatkowej pracy, nocnej np. 
stróżowanie, posiadam broń i psa obronnego, tel. 517 
586 287.
• Mama 6-miesięcznej córki zaopiekuje się dziec-
kiem u siebie w domu,odbierze z zerówki,ze szkoły lub 
przedszkola,gdzie dziecko mile spędzi czas aż do po-
wrotu rodzica. Tarnowo Podgórne tel.608 084 173
• Zaopiekuję się starszą osobą (mam doświadczenie), 
tel. 721 273 222.
• Zaopiekuję się dzieckiem (Baranowo, Chyby, Prze-
źmierowo, okolice), tel. 721 273 222.
• Rencista, 63 lata, z orzeczeniem o trwałym inwalidz-
twie podejmie pracę w ochronie, tel. 61 8963 656
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta.Przedłużanie 
rzęs metodą 1:1,Manicure,pedicure,wosk,henna,maki-
jaż wieczorowy,ślubny,dzienny,tipsy,żele na stopy,mi-
krodermabrazja itp.  510-798-699
• Pani (45) wykształcenie wyższe - szuka pracy - naj-
chętniej korepetycje (ang + przedmioty ścisłe), opieka 
nad dziećmi lub inne. tel 72 85 10 846

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: 09.01.2012 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:  WOŚP 2012

Do zamieszczonych w poprzednim numerze ser-
decznych życzeń noworocznych dołączają się:

• Kółko rolnicze z Tarnowa Podgórnego,
• Fundacja „Otoczmy troską życie”,
• Sołtys Ceradza Kościelnego!

Państwu Jadwidze i Ta-
deuszowi Paczkow-

skim serdeczne życzenia 
z okazji 60-tej rocznicy 
ślubu składa Rada Sołec-
ka Baranowa

Życzenia
Kółko rolnicze z Tarnowa Podgórnego,
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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

SÓL DROGOWA
ZIMOWE UTRZYMANIE 

TERENU
tel. 604 613 789

Zainteresowanych dorywczą pracą prosimy o odsyłanie cv ze zdjęciem dopisując w tytule 
wiadomości stanowisko, którego dotyczy aplikacja;  e-mail: kontakt@countrypark.pl

Country Park „Pod Gajem”
w Ceradzu Kościelnym

zatrudni osoby do pracy w grupie eventowej
Poszukujemy: kelnerów, kelnerki, recepcjonistów, animatorów zabaw dla dzieci,

instruktorów gry w piłkę nożną, tenisa, ratownika, pracownika spa,
pokojową, pomoc kuchenną, kucharzy.

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

Wielka gala ślubna
22 stycznia 2012 od godz. 10.00

Wstęp wolny
Uwaga Konkurs!!!

Kupon do pobrania na www.bialokosz.pl

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

Firma Mercado Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Sadach gmina Tarnowo Podgórne działająca w branży warzywa/owoce

poszukuje na stanowisko pracownika biurowego/fakturzystki/ty

Osoba ubiegająca się o pracę powinna spełniać następujące wymagania:
bardzo dobra obsługa komputera wraz z programem MS O�ce,

umiejętność telefonicznej obsługi klientów, umiejętność pracy pod presją czasu,
samodzielność i  odpowiedzialność, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę, praca w trybie dwuzmianowym. 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres

m.szymczak@mercadogroup.pl. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

LEKCJE TA¡CA
DLA NARZECZONYCH I NIE TYLKO

ZAPRASZAM
600 953 604

Galeria R´kodzie∏a
unikatowe prezenty, bi˝uteri´, obrazy, patchwork, dekoracje... 

pon.-pt. 11- 18, sob. 10-13, Przeêmierowo, róg KoÊcielnej i Kwiatowej

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!

Znane miejsce - Nowa kuchnia!

Catering dla �rm!

Pizza z pieca!
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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

502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE

WĘGIEL
WORKOWANY:

ORZECH, EKO GROSZEK
Przy zakupie powyżej
5 worków dowóz na 

terenie gminy - GRATIS! • kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

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

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

Jesteśmy zakładem krawieckim gdzie projektuje się
i szyje suknie ślubne, wieczorowe.

Oferujemy również:
   - welony
   - rękawiczki
   - żakiety
   - podwiązki
   - ozdoby do włosów i na szyję

GAJ WIELKI, ul. Kościelna 12, tel. kontaktowy: 691 771 211.

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

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

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!10-ty zabieg 50% gratis!
Ceny poza promocją: 80-100 zł "Spa&Wellness" Daria Stróżyk

Przeźmierowo ul.Borówkowa 1, (narożnik z ul.Krańcową), 
Zapisy: poń.-pt. 8-18, tel.660 882 178

UWAGA! ZIMOWA OBNIŻKA CEN
DLA NOWYCH KLIENTEK

Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
Piotr Cholerzyński, tel: 501 958 513

Diagnoza
i terapia uzale˝nieƒ
 - alkohol, hazard, leki, narkotyki,

uzależnienia mieszane.
Terapia rodzin osób uzależnionych

Interwencje kryzysowe
Pomoc  w dostaniu się do ośrodka

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Kosmetyka

Pn - Pt  800 – 2000

Sob. 800 – 1500
Serdecznie
      zapraszamy!

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

• Manicure  hybrydowy
•  Prostowanie włosów KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPYTM

Rejestracja telefoniczna 660 140 488

• problemy z samooceną i akceptacją samego siebie
• kryzys i problemy w związku / małżeństwie,
   zdrada, chorobliwa zazdrość, rozwód
• trudne, przełomowe momenty w życiu
• problemy w relacjach z innymi ludźmi
• uczucie wypalenia zawodowego
• problemy wieku dorastania
• nerwice, depresje, zaburzenia lękowe, stres,
  zaburzenia snu

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

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

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

T¸UMACZENIA

angielski • niemiecki
francuski • holenderski

• rosyjski

przysięgłe i techniczne
od 1997 r.

STOLARSTWO
• schody • drzwi •
• bramy • okna •

• tarasy • naprawy •
Przeêmierowo

503 092 778

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

Krzysztof
               Ratajczak

B I U R O
R A C H U N K O W E

info@biurolucrum.pl
www.biurolucrum.pl

tel. 691 868 133

PROMOCJA
do 31.01.2012 r.

50% zniżki 3 miesiące

• 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
• chrzciny

ZABAWY KARNAWA¸OWE

21.I, 4.II, 18.IIZABAWY KARNAWA¸OWE

21.I, 4.II, 18.II

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

SKUPUJÊ AUTA

 

 

Sprawne w dobrym stanie lub po st³uczce osobowe, vany.  

 

sprawne w dobrym stanie lub po st³uczce, osobowe, vany, do 10 000 z³.  

 

Korzystna wycena, umowa, gotówka od rêki.  

 663 85 72 00

Zakład Usług Robót Ziemnych
i Transportowych

Adam Kaczor
• usługa koparko-ładowarką, koparką kołową, mini-koparką
• prace wyburzeniowe
• wykopy pod kanalizację
• odśnieżanie

Wysogotowo
601 412 560
601 82 17 29

www.kaczkop.pl

Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1
Poznań, ul. Słoneczna 10A
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 173/3
tel. 695 890 304, aliczbanska@dobrydietetyk.pl

Najlepsi eksperci,
tysiące zadowolonych pacjentów.

Największa i najbardziej znana sieć
poradni dietetycznych w Polsce.

Spotkajmy się!

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO, SZKOLENIA
tel. 507 700 777



32       / sąsiadka~czytaj / styczeń 2012

reklama

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

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
tel. 61 814 17 16, kom. 507 193 404

fax 61 623 24 66
e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

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

ANGIELSKI
Nauka od podstaw

Korepetycje
tel. 725 122 714

tel. 696 652 120

ArchiVisual Studio
• Projekty architektoniczne •

• Aranżacje wnętrz • Wizualizacje • Konsultacje odbywają się w Ośrodku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sportowej 1
Prosimy o wcześniejszą rejestrację osobistą lub telefoniczną tel. 61 6636420, 61 8146392

Bezp∏atnie u okulisty
- w ramach umowy z

NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia
zaprasza mieszkańców Gminy na bezpłatne konsultacje

- wizyty w Poradni Okulistycznej od 09 stycznia 2012 roku.

SKLEP MEDYCZNY

sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, wózki

Zapraszamy
Przeźmierowo, Rynkowa 76

pon - pt 9.00 - 17.00
513 525 514, 500 401 151

ZAPRASZAJĄ

SKLEP ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ

WIEJSKA SPIŻARNIA
UL. SZKOLNA 6B, TARNOWO PODGÓRNE

tel. 61 8147 722

Sprzedam
piękną działkę budowlaną

w Lusówku bardzo blisko jeziora

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
REMONTY - SOLIDNIE

605 246 560

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´

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866

HYDRO-FOB
KOMPLEKSOWE OSUSZANIE

BUDYNKÓW
609 270 132
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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.

Rabat jest udzielany od cen katalogowych. Kredyt 50/50 udzielany jest przez RCI Bank Polska S.A. CzynnoÊci faktyczne zwiàzane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy 
zawartej z RCI Bank Polska S.A. z siedzibà w Warszawie wykonuje AUTO Salon Sp. z o.o. 
Szczegóły oferty u Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan na dzieƒ 19.12.2011 r. Liczba samochodów w ofercie ograniczona. 

www.renault.pl

WYPRZEDA˚ 2011

Rabat jest udzielany od cen katalogowych. Kredyt 50/50 udzielany jest przez RCI Bank Polska S.A. Czynności faktyczne związane  
z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy zawartej z RCI Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wykonuje AUTO COMPOL S.A. 
Szczegóły oferty u Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan na dzień 19.12.2011 r. Liczba samochodów w ofercie ograniczona.

biur
rachunkowe

R O Z L I C Z E N I A  R O C Z N E
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry, zwrot VAT
  za materiały budowlane

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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
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

INSTALACJA ANTEN
NOWA TELEWIZJA
CYFROWA

509 156 005Tarnowo Podgórne

DVB-T

J. polski
Korepetycje

przygotowanie do matury
518 549 824

CHEMIA (GIMNAZJUM, LICEUM)
ANGIELSKI (PODSTAWÓWKA, GIMNAZJUM)

POMOC W ODRABIANIU LEKCJI, MOŻLIWY DOJAZD DO UCZNIA

KOREPETYCJE

TEL. 504-829-491

MALARZ (od 4zł/m2)
UKŁADANIE PANELI

(od 10zł/m2)
797 817 666

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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
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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

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

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

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

tel. 665 091 663

mieszkanie 2 pokojowe
do wynajęcia

w Napachaniu

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
W TARNOWIE PODGÓRNYM

84m2 - UMEBLOWANE
3 POKOJE, 1 SALON, KUCHNIA,

ŁAZIENKA, MIEJSCE GARAŻOWE
tel. 692 308 095

NOWY DOM - SPRZEDAM TANIO
(bez prowizji) PILNIE

WYPOSAŻONY, OKOLICE
TARNOWA PODGÓRNEGO
RE/MAX 609-330-249

SK¸AD OPA¸U
SPRZEDA˚ W¢GLA

WYSOKA JAKOÂå, W¢GIEL POLSKI
od 1 tony transport gratis do 10 km

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325, 602 873 144

Projektowanie ogrodów
Zdmuchiwanie dużych powierzchni

Usługi glebogryzarką
Cięcie i łupanie drewna

Ostrzenie łańcuchów do pilarek

*ODŚNIEŻANIE*

tel. 509-393-714

OKAZJA

tel. 609 330 714

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

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

OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

¸AZIENKI

605 246 560
Remonty • Kompleksowo • Solidnie

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

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!!

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95
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SKANMA

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

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

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

61 814 16 95, 61 816 15 07

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

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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Swadzim, ul. Lipowa 32

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

www.budmar.pl

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

Wykonujemy garaże i altanki drewniane
Montaż tarasów!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

MURARSTWO
GENERALNE

WYKONAWSTWO
662 199 338

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)

ODDAM W NAJEM

885 118 098

100 metrów przy ul. rynkowej
(przy przychodni MED-LUX)
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tel. 61 8163 900, 910, 914, ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo
www.med-lux.poznan.pl, med-lux@med-lux.poznan.pl

W roku 2012 MED-LUX
zaprasza

naszych Szanownych Pacjentów
do Poradni i Pracowni Diagnostycznych

W RAMACH UMOWY Z 

NOWA PORADNIA PROKTOLOGII
(choroby odbytu, pro� laktyka nowotworów, rekstoskopia, anoskopia, małe zabiegi na miejscu)

dr med Tomasz Wierzbicki - adiunkt Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Medycznego
dr Marek Stożek

• NEUROLOG • ALERGOLOG • LARYNGOLOG •
• CHIRURG • REUMATOLOG • DERMATOLOG •

• KARDIOLOG • OKULISTA • ORTOPEDA •

W ramach NFZ w Poradni Lekarza Rodzinnego przyjmuje codziennie
SPECJALISTA PEDIATRII

dr Katarzyna Sosińska

Zapraszamy również do naszej NOWEJ PORADNI OSTEOPOROZY
(badanie denzytometryczne na miejscu) w drugiej Przychodni MED-LUX w Luboniu

ul. Żeromskiego 1 (róg Fabrycznej) tel .61 8139-223 od poniedziałku do piatku

LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH
PRACOWNIA RTG I USG

MEDYCYNA PRACY

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX
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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

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

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

061 814 27 12 

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

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

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¢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

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

LUSOWO
MIESZKANIE DO WYNAJ¢CIA

504 045 147
(2 pokojowe, osobne wejście)

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302

ODDAM W NAJEM

885 118 098

80 METRÓW, NA SALON FRYZJERSKI,
KOSMETYCZNY, BIURO, GABINET LUB INNE

przy ul. Rynkowej (przy przychodni MED-LUX)

Rodzina poszukuje domku lub
mieszkania do wynajęcia

w Przeźmierowie lub okolicy, do 900 zł
(bez pośredników)
885 865 739

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

GABINETY
LEKARSKIE
DO WYNAJĘCIA

501 033 451
POZNAŃ STRZELECKA 41
(na tyłach Centrum Onkologii)
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny
Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79

tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

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

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

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

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 

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
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XX Finał  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Tarnowie Podgórnym

fot. Anna Gibała, Mariusz Lewoczko, Agnieszka Rzeźnik


