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Tarnowskie 
Lwy

rozdane!!!
– str. 5
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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!

Za nami Spotkanie Noworoczne, które było okazją do 
podsumowania minionego roku i prezentacji tegorocznych 
zamierzeń, zwłaszcza związanych z „Tarnowskimi 
Termami”. Poznaliśmy laureatów nagrody Wójta 
„Tarnowski Lew” – prezentujemy ich na ostatniej stronie. 

Ponadto na łamach gazety zamieszczamy sygnały 
zgłoszone przez uczestników zebrań wiejskich. W ślad  
za listem jednego z mieszkańców zapraszamy do dyskusji 
na temat naszego zaangażowania w sprawy lokalne. 

Pozdrawiam
~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

Zapisy sześciolatków

Dyrektorzy szkół podstawowych ogłaszają zapisy dzieci 6-let-
nich do oddziałów przedszkolnych (zerówek) lub na wniosek 
rodziców do klas pierwszych. Warunkiem przyjęcia dziecka do 

klasy I szkoły podstawowej jest przedstawienie zaświadczenia o odby-
ciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej o tym, że dziecko wykazuje psychofizyczną 
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Konieczne jest podanie numeru 
PESEL dziecka. 

Zapisy będą przyjmowane od 1 marca do 31 marca w sekretariatach 
szkół – w godzinach ich pracy. ~ GJO

Nabór dzieci do przedszkoli

Dyrektorzy gminnych przedszkoli informują rodziców, że od 
1 do 31 marca 2012 r. odbywać się będzie nabór dzieci 3, 4 
i 5-letnich do przedszkoli. Konieczne jest podanie numeru  

PESEL dziecka. 
Karty zgłoszeniowe dostępne są w przedszkolach w godzinach otwar-

cia placówek, lub na stronach  internetowych przedszkoli. ~ GJO

Ferie w kręgielni

OSiR Tarnowo Podgórne zaprasza dzieci ze szkół podstawowych 
na zimowe ferie 2012 w kręgielni Vector

Bezpłatne zajęcia prowadzone pod okiem wykwalifikowane-
go i doświadczonego trenera będą się odbywać w poniedziałki (13 i 20 
lutego 2012) oraz środy (15 i 22 lutego 2012) w godz. od 12.00 do 15.00 
na kręgielni Vector przy ul. Rokietnickiej 21 w Tarnowie Podgórnym.
 ~na

Publiczna prezentacja koncepcji architektonicznych 
i funkcjonalnych kompleksu termalno-basenowego 

„Tarnowskie Termy” 
15 marca o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy



 luty 2012 \ sąsiadka~czytaj \      3

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

Kiedy przestaną jeździć beczkowozy w naszej Gminie?
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Porusza Pan ważny problem, który również mnie niepokoi. W minionych latach po-
nieśliśmy ogromne koszty na budowę sieci kanalizacyjnej – najdroższej sieci in-
frastruktury podziemnej. Wybudowana w latach 2007 – 2009 kanalizacja sanitarna 

w Przeźmierowie, Baranowie, Chybach i Wysogotowie kosztowała ponad 40 mln złotych, 
a przecież była ona uzupełnieniem istniejącej już sieci wzdłuż głównych ulic Przeźmiero-
wa, Baranowa i na osiedlach w Chybach. W podobnym zakresie zrealizowana jest kanali-
zacja sanitarna w pozostałych 12 miejscowościach naszej Gminy.

Te inwestycje miały na celu podniesienie standardu życia mieszkańców. Trzeba pamię-
tać, że korzystanie z kanalizacji sanitarnej to nie tylko wygoda, ale również korzyści eko-
nomiczne. Za ścieki odprowadzane siecią trzeba obecnie zapłacić 5,51 zł/m3 (po zmianie 
cen od 1 lutego). Wywóz beczkowozem dotychczas kosztował ok. 15 zł /m3 – nie wiado-
mo, jaka będzie cena po podwyżkach). Zasadniczo relacja cen jest taka, że wywóz ścieków 
beczką jest trzy razy droższy niż odprowadzanie ich kanalizacją. Nie rozumiem dlaczego 
część właścicieli posesji – chociażby kierując się względami ekonomicznymi – nie podej-
muje działań zmierzających do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W ostatnim czasie podjęliśmy wiele działań, których celem było obniżenie liczby czyn-
nych szamb na terenie naszej Gminy. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM  przy-
gotowała kompleksowo projekty przyłączy (koszty były zdecydowanie niższe niż wyko-
nanie projektów indywidualnych). Do właścicieli posesji skierowaliśmy również pisma 
ponaglające, aby zrealizowali swój obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, 
wynikający z Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Po-
nadto od ponad dziesięciu lat w planach zagospodarowania przestrzennego tworzących 
nowe tereny pod zabudowę konsekwentnie wprowadzany jest zapis o zakazie budowy 
zbiorników bezodpływowych. 

Wraz z nadejściem wiosny podejmowane będą kolejne kroki, których celem będzie 
zmiana istniejącej sytuacji, m.in. poprzez prowadzenie kontroli sposobu odprowadzenia 
ścieków, a w uzasadnionych przypadkach wszczęcie postępowań administracyjnych.

Otrzymuję informację, że 
Gmina Tarnowo Podgórne 
posiada sieć kanalizacyjną 

w każdej miejscowości 
i praktycznie prawie każdy 

zamieszkały dom może zostać 
podłączony do kanalizacji 

sanitarnej. Tymczasem 
widzę jak do moich sąsiadów 

wciąż podjeżdża beczkowóz 
i wypompowuje ścieki. 

Nierzadki to widok również 
w innych miejscowościach 

Gminy. Kiedy to się skończy? 
Co Pan robi, żeby to zmienić? 

Wywóz ścieków beczką jest trzy razy droższy  
niż odprowadzanie ich kanalizacją
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 aktualności
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Batorowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Baranowo

 Zakończono budowę kanalizacji desz-
czowej na Os. Rubinowym (cz. 1)

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budowy 
ul.Letniskowej

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

 Podpisano umowę na remont ul. Rze-
mieślniczej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budowy 
ul. Wysogotowskiej

Sady

 Podpisano umowę na budowy ul. Za Mo-
telem (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

WOŚP podliczony!

Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy” zagrało w tym roku dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy naprawdę wyjątkowo! Przy-
gotowano przedstawienie „Kopciuszek”, w którym aktorami byli 
rodzice przedszkolaków. Wszystkie bilety zostały sprzedane.  ~DK

fot. archiwum

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w na-
szej Gminie podliczony. 

Na wielkoorkiestrowe konto 
wpłynęło 64.400,17 zł (dla po-
równania w zeszłym roku  zebra-
liśmy nieco ponad 62.100 zł). 

Wszystkim wolonatariuszom 
serdecznie dziękujemy!

Najwięcej zebrali:
•	 Michał Przybecki – 1.375 zł
•	 Patryk Nowak – 1.265,50 zł
•	 	Zuzanna Cieślewicz (G B) – 

1.141 zł 
•	 	Weronika Urbaniak (G B) – 

840 zł 
•	 	Hubert Nawrot (G TP) – 795 zł
•	 	Monika Mikołajczak (LO) – 

638 zł
•	 	Gabriela Golak (G B) – 698 

zł + 10 EUR

Dla wymienionych osób przy-
gotowaliśmy nagrody – prosimy 
o kontakt z szefową Sztabu Doro-
tą Błoch, kierownikiem Wydziału 
Informacji Publicznej, tel. 61 8959 
233, Urząd Gminy, pok. 116.

Gimnazjum Tarnowo Podgórne 
(G TP): 17.179,83 zł, 80 wolonta-
riuszy (214,75 zł/osobę)

Gimnazjum Baranowo (GB): 
18.240, 01 zł, 85 wolontariuszy 
(214,59 zł/osobę)

Liceum Ogólnokształcą-
ce 4,862 zł, 26 wolontariuszy  
(187 zł/osobę)

Szkoła Podstawowa Lusowo – 
1.000 zł

Przedszkole w Baranowie – 
2.280 zł

Przedszkole Tarnowo Podgórne 
– 668,60 zł

Przedszkole Lusówko – 416,78 zł
 ~ARz

Mammografia

Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykony-
wanego badania w ciągu ostatnich 2 lat na bezpłatne badania 
mammograficzne w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pań-

skiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 82/84, Dział Diagnostyki 
Obrazowej, wejście A pokój 13. Rejestracja 7.30-15.00, tel. 61 854 95 
55, krótkie terminy!

 ~na 
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tarnowskie lwy

Tarnowskie Lwy rozdane
Na zaproszenie Wójta Ta-

deusza Czajki i Przewod-
niczącego Rady Gminy 

odpowiedzieli samorządowcy, lo-
kalni przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele gminnych organizacji i sto-
warzyszeń, szefowie urzędów 
i instytucji współpracujących 
z Gminą Tarnowo Podgórne. Po 
raz kolejny uroczystość popro-
wadził były prezenter telewizyj-
ny, a obecnie Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

Spotkanie Noworoczne rozpo-
częło się występem uczniów Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia. Następnie Wójt pod-
sumował miniony rok wskazując 
na osiągnięcia gospodarcze i wy-
różnienia zdobyte przez przedsię-
biorstwa z terenu naszej Gminy. 
Przypomniał najważniejsze suk-
cesy sportowe i wydarzenia kul-
turalne oraz wskazał dokonania, 
mające duży wpływ na przyszłość 
Gminy: uruchomienie Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej I Stop-
nia oraz rozpoznanie złóż wody 
termalnej. Mówiąc o planach 
przedstawił perspektywę wyko-
rzystania wód termalnych dla ce-
lów rekreacyjnych i leczniczych. 

Następnie przystąpiono do ce-
remonii wręczenia nagrody Wój-
ta Gminy „Tarnowski Lew”. Lau-
reatami w tym roku zostali: Piotr 
Nowak – za łączenie biznesu i pa-

sji sportowych,  Jan Koniecz-
ny – za kreowanie klimatu inwe-
stycyjnego, Andrzej Kawa – za 
przedsiębiorczą wrażliwość, Ro-

dzina Państwa Świerczyńskich – 
za rodzinne sportowe pasje, firma 
Curtis Health Caps – za wielkość 
i innowacyjność (laureatów pre-
zentujemy na ostatniej stronie).  

Część oficjalną wieczoru za-
kończył toast Przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Leonhar-
da. 

~ARz

Wojewoda Wielkopolski 
Piotr Florek:
Nie ma takiej drugiej 
Gminy, w której jestem na 
każdym spotkaniu nowo-
rocznym.

Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek 
Woźniak:
Gminie Tarnowo Podgórne 
należy się tytuł „Inkubator 
Talentów”.

Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński:
Tutaj przedsiębiorcy są na 
pierwszym miejscu.
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aktualności 

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

 Ogłoszono przetarg na aktualizację pro-
jektów budowy ulic Kamiennej,  Szpara-
gowej i Żytniej

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

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

 Przekazano plac budowy chodnika i ka-
nalizacji deszczowej w  ul. Wierzbowej 
(od ul. Olszynowej do Sojowej) 
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Bardzo duże zainteresowanie 
ZIP-em!

Pierwsze osoby przyszły kilka minut przed dwunastą. Potem 
cały czas stała kilkuosobowa kolejka. Ostatni chętni wychodzi-
li o dziewiętnastej, choć dyżur miał się skończyć o 18-tej. – Tak 

wyglądał dyżur pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne. Wydano około 200 haseł dostępu do 
Zdrowotnego Informatora Pacjenta. 

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom proponujemy kolejną możli-
wość zarejestrowania się do Informatora, tym razem w Przeźmierowie. 

Łącząc dyżur pracowników NFZ z punktem obsługi podatników (in-
formacja poniżej). W poniedziałek, 26 marca, w godz. 14.30-18.00 za-
praszamy do Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej. Bogatsi o do-
świadczenia z pierwszego dyżuru prosimy o wcześniejsze wypełnienie 
elektronicznego wniosku na stronie www.nfz-poznan.pl/zip i przyjście 
z wydrukowanym formularzem końcowym (instrukcja wypełniania 
wniosku jest na podanej stronie). Przyspieszy to wydawanie hasła do-
stępu. Oczywiście również na miejscu będzie można dokonać pełnego 
procesu rejestracji. Zapraszamy!

~ARz

Złote Gody tuż, 
tuż…

Wszystkie pary małżeńskie, które w tym 
roku obchodzić będą  jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, mogą wystąpić 

z wnioskiem o nadanie „Medalu za długoletnie po-
życie małżeńskie” do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z uwagi na zróżnicowane, indywidualne decyzje 
w przedmiotowej sprawie uprzejmie proszę o wy-
rażenie Państwa woli w kwestii opracowania przez 
tutejszy Urząd Stanu Cywilnego stosownego wnio-
sku.

Informację mogą Państwo przekazać  telefonicz-
nie na numer telefonu: 61 89 59 219, lub 509 23 
77 93  bądź za pośrednictwem bliskich w tutej-
szym Urzędzie Stanu Cywilnego, pok. 21 do końca 
kwietnia.

~Bożena Hutkowska  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Skarbowy będzie w Gminie

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce zaprasza do punktu obsługi 
podatników, który w dniach 27 lutego, 12 marca i 16 kwiet-
nia będzie czynny w Urzędzie Gminy przy ul. Poznańskiej 115, 

w godzinach 9.00-13.00. Ponadto 26 marca podatnicy mogą przyjść do 
Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie w godz. 14.30 - 18.00 (przy oka-
zji będzie można zarejestrować się w Zdrowotnym Informatorze Pa-
cjenta – informacja powyżej). 

W punkcie obsługi podatników będzie możliwość uzyskania informa-
cji niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok oraz 
otrzymania odpowiedzi w sprawach związanych ze składaniem rocz-
nych zeznań podatkowych przez Internet. Warto skorzystać!

~ARz

26 marca, w godz. 14.30-18.00  

Urząd Skarbowy i NFZ  
w Przeźmierowie
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Tarnowskie Termy – krok dalej
W poniedziałek, 16 

stycznia, została pod-
pisana umowa z Pra-

cownią Architektoniczną Piotr 
Dominiczak i Mariusz Szczura-
szek z Ostrowa Wielkopolskie-
go, która wykona dokumentację 
projektową budowy Aquaparku 
„Tarnowskie Termy” w Tarno-
wie Podgórnym. Przetarg został 
rozstrzygnięty 3 stycznia 2012 
roku. Złożono 8 ofert, z czego 
najlepsza złożyła Pracownia Ar-
chitektoniczna (koszt wykona-
nia dokumentacji – 343.170,00 
zł). Wójt, podpisując umowę, 
podkreślił, że budowa Aqu-
aparku jest bardzo ważnym za-
daniem, na którego realiza-
cję czekają mieszkańcy Gminy. 
Równocześnie Wójt powołał ze-
spół konsultacyjny złożony z pra-
cowników Urzędu i zewnętrznych 
ekspertów:
•	 	Piotr Kaczmarek – II Zastęp-

ca Wójta, kierownik Zespołu,
•	 	Juliusz Jerzykiewicz – kie-

rownik Wydziału Infrastruk-
tury Kubaturowej i Ochrony 
Środowiska,

•	 	Oskar Cierpiszewski – Głów-
ny specjalista ds. zamówień 
publicznych,

•	 	Anita Matela-Wiczyńska – 
Konsultant zewnętrzny,

•	 	Bogumił Głuszkowski – 
Konsulat zewnętrzny,

•	 	Corine Persijn – Konsulat 
zewnętrzny – Sport Facility 
Management,

•	 	Frans van de Konijnenburg – 
Konsulat zewnętrzny – Sport 
Facility Management,

•	 	Jan Krzysztof Nikisch – Kon-
sulat zewnętrzny – Architekci 
N2,

•	 	Lech Wozich – Konsulat ze-
wnętrzny – Haskel sp. z o.o.,

•	 	Danuta Staniszewska – Kon-
sulat zewnętrzny – Haskel sp. 
z o.o.

Zadaniem Zespołu będzie nad-
zorowanie prac projektowych, 
proponowanie rozwiązań funk-
cjonalno-użytkowych mających 
na celu zwiększenie atrakcyjno-

ści Aquaparku i obniżenie kosz-
tów jego eksploatacji. Konsul-
tantami zewnętrznymi są osoby, 
posiadające wiedzę i doświadcze-
nie w zakresie budowania parków 
wodnych oraz zarządzania taki-
mi obiektami, w tym stworzenia 
oferty dla przyszłych użytkow-
ników. Zespół będzie się spoty-
kać raz w miesiącu do czasu po-
wstania projektu. Dokumentacja 
projektowa powstanie do końca 
września 2012.

Pierwszy etap projektowa-
nia obejmuje wykonanie kilku 
koncepcji architektonicznych 
i funkcjonalnych. Publiczna 
prezentacja tych koncepcji na-
stąpi 15 marca o godz. 14.00 
w Urzędzie Gminy. 

~ARz

Sierpień 
2008 r.

Studium warunków geologicznych pozyskania energii wód 
geotermalnych dla celów rekreacyjno – balneologicznych w 
Gminie Tarnowo Podgórne. Wykonawca: Geosilesia Katowice

Czerwiec 
2009 r.

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumento-
wania zasobów wód geotermalnych z utworów dolnojuraj-
skich w Gminie Tarnowo Podgórne. Wykonawca: Przedsię-
biorstwo Geologiczne POLGEOL SA Warszawa

Styczeń 
2010 r.

Udzielenie koncesji dla rozpoznania i udokumentowania 
zasobów wód geotermalnych z utworów dolnojurajskich  w 
Gminie Tarnowo Podgórne. Wykonawca: Ministerstwo Śro-
dowiska

Czerwiec 
2010 r.

Wniosek o dofinansowanie prac geologicznych dla rozpo-
znania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych w 
Gminie Tarnowo Podgórne złożony w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

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

Maj 2011 Rozpoczęcie robót wiertniczych. Wykonawca: Przedsiębior-
stwo Robót Wiertniczych Warszawa

Paździer-
nik 2011 

Zakończenie robót wiertniczych. Nadzór: Przedsiębiorstwo 
Geologiczne POLGEOL SA Warszawa

Grudzień 
2011

Ocena przydatności wody termalnej. Wykonawca: Państwo-
wy Zakład Higieny, Poznań

Styczeń 
2012 

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicz-
nej budowy kompleksu termalno-basenowego w Tarnowie 
Podgórnym z Pracownią Architektoniczną Piotr Dominiczak, 
Mariusz Szczuraszek

Styczeń 
2012

Zatwierdzenie dokumentacji zasobów złóż termalnych
Wykonawca: Ministerstwo Środowiska

II kwartał 
2012

Uzyskanie koncesji na eksploatację złoża. Wykonawca: 
Ministerstwo Środowiska

Sierpień 
2012 

Powołanie gminnej spółki celowej „Tarnowskie Termy” dla 
realizacji kompleksu termalno-basenowego.

Paździer-
nik 2012

Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwole-
nia na budowę kompleksu termalno-basenowego w Tarnowie 
Podgórnym. Wykonawca: Pracownia Architektoniczna Piotr 
Dominiczak, Mariusz Szczuraszek

Listopad 
2012

Wyłonienie wykonawcy  kompleksu termalno-basenowego w 
Tarnowie Podgórnym

III kwartał 
2014

Otwarcie kompleksu „Tarnowskie Termy”

Kalendarium naszych działań związanych z poszukiwaniem i wykorzystaniem wód termalnych
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 

W styczniu odbyła się 
tylko jedna sesja Rady 
Gminy. Nie znaczy to 

wcale, że początek nowego roku 
był dla Rady mniej pracowity 
niż koniec poprzedniego. Oprócz 
pracy w Komisjach Radni brali 
aktywny udział w życiu Gminy, 
choć tym razem w nieco odmien-
ny niż zwykle sposób, uczestni-
cząc w cyklu zebrań wiejskich 
w poszczególnych miejscowo-
ściach. 

Na sesję przedłożyłem Ra-
dzie do procedowania 9 projek-
tów uchwał. Zaczęliśmy od omó-
wienia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy 
Tarnowo Podgórne. Wypełniając 
obowiązek ustawowy opracował 

ją 17-osobowy zespół powołany 
przez Wójta. W jego skład we-
szły doświadczone osoby z róż-
nych środowisk, w większości 
rozwiązujące na co dzień proble-
my społeczne na terenie Gminy. 
Rada była pod wrażeniem przy-

gotowanego dokumentu. Szcze-
gólne uznanie wzbudziła trafna 
diagnoza aktualnego stanu kształ-
towania się problemów społecz-
nych w Gminie oraz określenie 
najbardziej prawdopodobnych 
możliwości skutecznego ich roz-
wiązywania. Radni podkreślali 
dużą wartość omawianego opra-
cowania i profesjonalizm, zarów-
no jeśli chodzi o werbalną stronę 
tego dokumentu, jak i – co waż-
niejsze – jego merytoryczną za-
wartość. Wyrazem takiego sta-
nowiska Rady było głosowanie, 
w którym 20 radnych opowie-
działo się za jego przyjęciem. Na-
stępna uchwała dotyczyła nadania 
imienia Przedszkolu w Lusówku. 
Zgodnie z wolą całej przedszkol-
nej społeczności przedszkole w tej 
miejscowości nosić będzie nazwę 
„Na Zielonym Wzgórzu”. Spo-
śród uchwał z zakresu zagospo-
darowania przestrzennego Rada 
przyjęła miejscowy plan obsza-
ru chronionego krajobrazu i tere-
nów przyległych w Lusowie, po-
łożonych w rejonie ul. Ogrodowej 
oraz dla działki nr 502. W dalszej 
części sesji Rada podjęła uchwa-
łę o przekazaniu Sołectwu Sady 
w użytkowanie stawu położone-
go wzdłuż drogi krajowej nr 92. 
Następne cztery projekty uchwał 
dotyczyły udzielenia przez Radę 
zezwolenia na zawarcie kolej-
nych umów dzierżaw dla dzia-
łek położonych w Przeźmierowie 
w rejonie ul. Krańcowej (3 działki 
z przeznaczeniem na zieleń, 1 na 
cele parkingowe). 

Ostatni projekt uchwały doty-
czył sprawy przystąpienia Gmi-
ny Tarnowo Podgórne do związ-
ku międzygminnego ”Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Se-
lekt”. To pierwsza uchwała z cy-
klu dostosowujących prawo lokal-
ne do nowej Ustawy o utrzymaniu 
porządku w gminach. Ustawa 
ta weszła w życie od 1 stycznia 
2012 r. i wprowadza choć stop-
niowe, to jednak rewolucyjne 
zmiany w dziedzinie gospodaro-
wania odpadami w gminach. Isto-
ta tych zmian polega w skrócie na 
tym , że najpóźniej od lipca 2013 
r. gmina przejmie całkowitą odpo-
wiedzialność za odbiór, utylizację 

i recykling śmieci powstałych na 
jej obszarze. Za odbiór odpadów 
wszyscy mieszkańcy zapłacą sta-
łą uchwaloną przez Radę Gminy 
stawkę, dzięki czemu nikomu nie 
powinno się opłacać wywożenie 
śmieci do lasu czy tworzenie dzi-
kich wysypisk. Utrzymana i pro-
mowana będzie przydomowa se-
lekcja odpadów. Z powyższego 
opisu wynika, że powstanie zu-
pełnie nowy gminny system go-
spodarki odpadami. Dla miesz-
kańców nowe podejście do tej 
problematyki oznaczać będzie po 
pierwsze brak konieczności pod-
pisywania umów na odbiór śmie-
ci. To na gminę spadnie obowią-
zek wyłonienia ich odbiorcy na 
swoim terenie (przetarg!). Po dru-
gie koniec ze zmartwieniem, co 
zrobić ze starą pralką, niepotrzeb-
ną szafą, przeterminowanymi le-
kami czy zużytymi bateriami. 
Gmina będzie miała obowiązek 
zorganizowania odbioru takich 
odpadów. Po trzecie mieszkań-
cy wnosić będą solidarnie sta-
łą, równą dla wszystkich opłatę, 
o której powyżej . Aby przygoto-
wać się do spełnienia wymogów 
tej ustawy, Gmina musi podjąć 
wiele ważnych decyzji. Podję-
cie uchwały o przystąpieniu do 
związku „Selekt” stanowi pierw-
szy krok z wielu w kierunku bu-
dowy sprawnego systemu gospo-
darki odpadami. Mamy nadzieję, 
że funkcjonowanie tego systemu 
przyczyni się do zdecydowanej 
poprawy porządku w naszej Gmi-
nie! Porządek obrad opisywanej 
sesji uzupełniło przyjęcie planów 
pracy wszystkich Komisji Rady 
na 2012 r. i sprawozdań z ich prac 
za IV kwartał 2011 r. Najważ-
niejszym punktem ze sprawozda-
nia z prac Wójta była informacja 
na temat procedury przetargowej 
dotyczącej „Tarnowskich Term” 
oraz planów związanych z zago-
spodarowaniem pomieszczeń po 
przedszkolu w Przeźmierowie na 
cele ochrony zdrowia.

Następna sesja Rady już 28 lu-
tego. Serdecznie na nią wszyst-
kich zapraszam.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych Gminy 
Tarnowo Podgórne 
powstała w ramach 
projektu Decydujmy 
Razem
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 informacje

W piątek, 3 lutego, 
o 15.00, uroczyście 
otwarto nową siedzi-

bę Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Baranowie, prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR. 

Na takiej uroczystości nie mo-
gło zabraknąć przyjaciół Stowa-
rzyszenia: przedsiębiorców, sa-
morządowców i wolontariuszy. 
Dla nich uczestnicy warsztatów 
wystąpili ze specjalnie na tę oka-
zję przygotowanym przedstawie-
niem „Witajcie w naszej bajce”. 
Symboliczne przecięcie wstęgi  
oficjalnie potwierdziło rozpoczę-
cie działalności w Baranowie. 

Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 
16.00. W tym czasie działa pięć 
pracowni terapeutycznych: kom-
puterowa, rehabilitacyjna, wikli-
niarstwa, gospodarstwa domowe-
go i technik różnych. Dodatkowo 
część uzdolnionych młodych lu-
dzi pracuje na zajęciach z malar-
stwa. Planowane są także zajęcia 
związanych z umuzykalnieniem 
oraz tańcem (Stowarzyszenie pro-
si o pomoc w zdobyciu instru-
mentów!). Każdy kto chciałby 
uczestniczyć w zajęciach może 
po prostu przyjść w godzinach 
warsztatów.

~ARz

Na czwartek 19 stycznia za-
planowano koncert, w któ-
rym po raz pierwszy swoje 

umiejętności mieli zaprezentować 
uczniowie Samorządowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Tarno-
wie Podgórnym.  Przygotowaniom 
do koncertu towarzyszyły olbrzy-
mie emocje – entuzjazm i radość 
z możliwości pokazania  efektów 
swojej pracy, ale także trema przed 
publicznym występem – pierw-
szym w życiu dla wielu młodych 
instrumentalistów. Podczas kon-
certu, który dzięki uprzejmości 
Dyrektora Szymona Melosika od-
był się w Sali GOK „Sezam”, słu-

chacze mogli usłyszeć utwory so-
lowe, zespołowe, zobaczyć układ 
rytmiczny oraz posłuchać chóru 
szkolnego. W programie znala-
zły się utwory klasyczne, kolę-
dy, a także standardy muzyki roz-
rywkowej. Uczniów przygotowali 
pedagodzy zatrudnieni w szkole.  
Każdy występ nagrodzony został 
gromkimi brawami oraz pamiąt-
kowym dyplomem i zdjęciem. Po 
koncercie odbył się bankiet, zorga-
nizowany przez rodziców, podczas 
którego można było spokojnie po-
rozmawiać i odpocząć przy kawie 
i słodkim poczęstunku.

~Magdalena Moruś

Pierwszy koncert

Przychodnia zdrowia Med-
-Lux wrosła na stałe w kra-
jobraz zakładów opie-

ki medycznej na terenie Gminy. 
Właśnie minęło 10 lat od chwili 
założenia tej niepublicznej pla-
cówki. 
O  pozycji  placówki  świad-

czą liczby: w 2001  roku lekarze 
wykonali 12 tys. wizyt, a w roku 
2011 pacjenci odwiedzili przy-
chodnię  blisko 75 tys. Pracę za-
czynało 18 osób, obecnie pracują 
63 osoby. Ważną datą działalności 
Przychodni był rok 2003, kiedy to 
przyznano certyfikat zarządzania 
jakością ISO. 

Jubileusz 10-lecia świętowano 
podczas uroczystości z udziałem 
pracowników, pacjentów, przyja-
ciół i sympatyków, przybyli Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Ta-

deusz Czajka,  I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, Prze-
wodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Leonhard oraz proboszcz pa-
rafii w Przeźmierowie ks. Tomasz 
Szukalski. 

Jednym z najważniejszych wy-
darzeń wieczoru było oficjal-
ne otwarcie nowego oddziału 
operacyjnego składającego się 
z 2 sal operacyjnych i 6 sal cho-
rych.  Oficjalną część zakończył 
koncert śpiewaka Aleksandra 
Kamedulskiego. 

~ARz

10 lat MED-LUXROKTAR ma 
warsztaty
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List mieszkańca 
Od ponad dziesięciu lat mieszkam w jednej z większych miejscowości naszej Gminy. 

Może nie jestem zbyt aktywnym mieszkańcem, ale… Co roku chodzę na zebrania wiej-
skie i zastanawiam się dlaczego z roku na rok coraz mniej osób przychodzi na takie spo-
tkania. Rozumiem, jest Internet, jest „Sąsiadka-Czytaj”, w zasadzie jesteśmy na bieżąco 
z tym, co się dzieje w Gminie. Ale taki bezpośredni kontakt z Wójtem jest najlepszą – 
moim zdaniem – okazją do zadawania własnych pytań i do otrzymania konkretnej odpo-
wiedzi. Możemy zapytać o wszystko, co dotyczy naszej miejscowości, czy szerzej Gminy. 

A na zebraniach ludzi coraz mniej. Póki trzeba było walczyć o zrobienie ulicy, chod-
nika, kanalizacji przed własnym domem, to przychodziliśmy. Teraz, kiedy najważniejsze 
inwestycje zostały zakończone,  nie chcemy się angażować w sprawy, które nas bezpo-
średnio nie dotyczą? Czy to nie dziwne, że żyjąc w tak małej społeczności, jak nasza, nie 
chcemy wspólnie działać?  

(imię i nazwisko znane redakcji)

Czy rzeczywiście mniej angażujemy się w życie naszej miejscowości? Czy nie inte-
resuje nas to, co dzieje się u sąsiadów? Kto i po co chodzi dzisiaj na zebrania wiejskie? 
Prosimy o listy! redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Za nami zebrania wiejskie. 
Wójt Gminy Tadeusz Czaj-
ka i Przewodniczący Rady 

Gminy Grzegorz Leonhard spo-
tkali się z mieszkańcami każdej 
z 16 miejscowości. W zebraniach 
uczestniczyli także miejscowi rad-
ni. Oto najważniejsze spostrzeżenia 
zgłoszone przez mieszkańców – jak 
zapewnia Wójt, dyspozycje zostały 
przekazane odpowiedzialnym wy-
działom.

 
Baranowo
Umożliwić poprzez porozumie-

nie z Urzędem Miasta Poznania do-
stęp do Jeziora Kierskiego.

Batorowo
Przywrócić do stanu pierwotnego 

rozjeżdżoną drogę przy stawku.
Ul. St. Batorego (między Bato-

rowską a Wierzbową) – oznako-
wać jezdnię poziomo lub pionowo 
(słupki odblaskowe).

Utworzyć odprowadzenie wody 
pod ścieżką pieszo-rowerową na 
wysokości linii energetycznej.

Wyrównać ul. Widok.
Ceradz Kościelny
Sieć (budowa) kanalizacji – wy-

jaśnić uwarunkowania podjęcia in-
westycji.

Chyby
Przygotować koncepcję ścieżki 

ul. Lipowa – ul. Bagienna.
Polepszyć dystrybucję „Sąsiadki 

– Czytaj” na Zielonym Osiedlu.
Góra
Ustalić formalnie skrzyżowanie 

ul. Ciepłej z ul. Poznańską. 
Odwodnić rów przy ul. Poznań-

skiej. 
Ul. Długa – przekazać do Zarzą-

du Dróg Powiatowych informację 
o konieczności wzmocnienia po-
bocza. 

Jankowice 
Odwodnić ul. Leśną.
Kokoszczyn
Brak podliczników na wodę dla 

celów pozabytowych (gospodar-
czych).

Dopuścić ruch traktorów na ogra-
niczeniu tonażowym.

Zarurować fragment rowu – ul. 
Szeroka.

Udrożnić Kanał Przybrodzki.

Lusowo
Ul. Wierzbowa – uzupełnić 

oświetlenie. 
Ul. Drozda – uzupełnić tłuczeń.
Usunąć reklamy z płotu przy 

Osiedlu Przylesie. 
Lusówko
Ul. Jankowicka – ciąg pieszo-

rowerowy – wykonać barierki, 
oznakowanie.

Ul. Sierosławska – wykonać 
chodnik.

Boisko – wykonać chodnik przy 
bocznej linii.

Przeźmierowo
Ul. Słoneczna/Składowa – wy-

równać, ograniczyć tonaż dla po-
jazdów.

Orlik – zwrócić uwagę na zacho-
wanie stale przebywających tam 
osób.

Ul. Leśna (od Rynkowej do 
Ogrodowej) – zakazać parkowania 
na chodniku.

Usunąć samochód tarasujący ul. 
Składową.

Rumianek
Zwrócić się do GDDKiA z proś-

bą o uregulowanie dojazdów do pól 
z drogi krajowej nr 92 (strona pół-
nocno-zachodnia).

Sady
Wykonać przegląd studzienek 

kanalizacji deszczowej.
Rozważyć dojazd do ul. Lotoso-

wej od strony Prologis.
Ul. Ludowa – zabezpieczyć naroż-

nik z ul. Kwiatową (najazd TIR-ów).

Ograniczyć parkowanie przy 
skrzyżowaniu ul. Stromej i Nowej 
w Lusowie.

Sierosław
Zgłosić do WZDW potrzebę bu-

dowy sygnalizacji świetlnej na ul. 
Bukowskiej – przejście dla pieszych.

Zgłosić do WZDW konieczność 
zabezpieczenia ul. Bukowskiej 
przed zwierzętami na odcinku le-
śnym.

Ul. Kasztanowa – wyprostować 
zgodnie z planem.

Swadzim
Ul. Poznańska – wykonać remont 

nawierzchni.
Ul. Lipowa – nasilić kontrolę 

(jeżdżą ciężarówki).
Tarnowo Podgórne
Plac Margaretek – usunąć śmiet-

nik z chodnika.
Ul. Nowa – zobowiązać właści-

ciela jednej z posesji do usunięcia 
tui z chodnika.

Parking ul. Nowa – wygasić lam-
py świecące się całą noc.

Wysogotowo
Ul. Zbożowa – utwardzić, usta-

wić znak „droga bez przejazdu”.
Ul. Grzybowa – przywrócić bez-

pieczną przejezdność (na mijan-
kach parkują TIR-y).

Lafarge – zwrócić uwagę na 
uciążliwości z firmy betoniarskiej. 

Ul. Skórzewska – zgłosić do Za-
rządu Dróg Powiatowych wyrwy 
w jezdni.

Po zebraniach wiejskich



 luty 2012 \ sąsiadka~czytaj \      11

 aktualności

Z okazji Święta 
Kobiet

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie Panie na spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet, 

które odbędzie się 10 marca w Sali 
GOK Sezam o godzinie 16.00 
przy kawie i ciastkach! Chwile 
umili Kabaret „Zza Winkla”. 

~Sołtys oraz Rada Sołecka  
Tarnowa Podgórnego

Wycieczka na Ukrainę

Sołtys oraz Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego organizują wycieczkę turystycz-
no-krajoznawcza na Ukrainę! Termin: 17 – 22.04.2012 r.

W programie wycieczki znajduje się: Lwów, Olesko, Podhorce, 
Krzemieniec, Zbaraż, Zamość.

Cena 900 zł, zawiera: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, opie-
ka pilota. Dodatkowo płatne: bilety wstępu, miejscowi przewodnicy: w Lwo-
wie ok. 35 euro, w Polsce ok. 35 zł. Wymagany aktualny paszport!

Zapisy u Sołtysa Piotra Owczarza 603 601 933 

Mija 35 lat od momentu objęcia przez Ksie-
dza Ignacego Karge probostwa w parafii 
pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i św. 

Jakuba Apostoła w Lusowie. Oto garść informacji o 
tej niezwykłej postaci.

Ksiądz Kanonik Ignacy Karge urodził się 13  stycz-
nia 1937 r. w Terespoteckim (Terespoteckie Olędry), 
gmina Opalenica. Ojciec miał na imię Jan i był rolni-
kiem, a matka – Pelagia z d. Wawrzyniak. Ksiądz ma 
dwoje rodzeństwa: brata Antoniego (ur.1939) i sio-
strę Teresę (ur.1940). 

Znani przodkowie
Generał Józef Karge (1823-1892), kawalerzysta, 

służył od 1851 r. w armii USA. W czasie wojny se-
cesyjnej organizator i dowódca Polish Legion, wal-
czącego po stronie północy. Od 1864 dowódca dywi-
zji jazdy, awansował na generała (1865). Od 1871 r. 
kierownik katedry Uniwersytetu w Princeton, języko-
znawca. Na plebani w Lusowie wisi namalowany por-
tret generała, a jedna z ulic i szkoła w Opalenicy ma 
jego imię. 

Zakonnik Franciszek Jan Karge (1810-1875 Del-
hi, USA), święcenia kapłańskie otrzymał w 1834 r. 
w Warszawie. Był zakonnikiem w Konwencie Fran-
ciszkanów i Odolanowie, wikariuszem w Borzęcicz-
kach, potem proboszczem dwóch parafii w USA.

Podwójny maturzysta
Ignacy Karge po ukończeniu siódmej klasy 

w 1950 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchow-
nego w Gostyniu, które ukończył w 1955 r. zdając ma-
turę. Nie była ona  uznawana przez ówczesne władze 
państwowe i w 1958 r. ponownie zdawał egzamin w II 
Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym, 
w Poznaniu. W latach 1955-61 studiował w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Poznaniu. 

Droga kapłańska
Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1961 r. 

z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Pracę roz-
począł we Farze Poznańskiej, potem był wikariu-

Ksiądz Kanonik Ignacy Karge - tego możecie nie wiedzieć: 

35 lat na probostwie w Lusowie

szem w Wielichowie, Poznaniu 
(parafii św. Antoniego), Śremie 
Wlkp., Ostrorogu, Miejskiej Gór-
ce i w Poznaniu (parafia Niepoka-
lanego Poczęcia NMP). 

Probostwo w Lusowie
Od 1 lutego 1977 r. jest pro-

boszczem parafii lusowskiej, 
którą tworzą: Lusowo, Lusów-
ko, Rozalin, Sierosław, część Ba-
torowa, Swadzim, Sady, Otowo 
i część Kobylnik (od 1994 r. na-
leży ona do Dekanatu Przeźmie-
rowskiego). 

W latach 80-tych Ks. proboszcz 
wprowadził w parafii drugi od-
pust: świętego Jakuba, pierw-
szego patrona lusowskiej parafii. 
Tego dnia święcone są pojazdy. 

W roku 1999 został Kanoni-
kiem Katedralnym. Jest inicjato-

rem i współorganizatorem wielu 
uroczystości kościelnych, gmin-
nych i państwowych o charakte-
rze religijno-patriotycznym.

Lusowo w kulturalnej pigułce
Dożynki parafialne i Powiato-

wy Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych: 12 edycji, zespoły 
folklorystyczne z powiatu po-
znańskiego i nie tylko!

Lusowskie Poranki Muzyczne: 
11 sezonów, 74 koncerty, gwiaz-
dy światowego formatu, wierna 
publiczność.

A ponadto… 
Ksiądz kanonik interesuje się 

sportem: ma karnet na Lecha, jeśli 
tylko czas pozwala jeździ na me-
cze. A jak nie może być na stadio-
nie, to oddaje bilet ministrantom.

~ARz
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Działania Powiatu Poznań-
skiego na rzecz promocji 
i ochrony zdrowia 

Powiat Poznański na podsta-
wie ustawy o samorządzie 
powiatowym wykonuje 

określone ustawami zadania pu-
bliczne o charakterze ponadgmin-
nym w zakresie promocji i ochro-
ny zdrowia. Uchwalony „Program 
Zdrowotny Powiatu Poznańskie-
go na lata 2009 -2013” jest kon-
tynuacją wcześniejszych założeń, 
z których najważniejsze to: 

1. Zmniejszanie zachorowal-
ności na choroby układu krążenia 
oraz zmniejszanie zachorowalności 
i umieralności na choroby nowo-
tworowe. 

2. Poprawa stanu zdrowia i jako-
ści życia mieszkańców powiatu po-
znańskiego. 

3. Podniesienie świadomości 
zdrowotnej społeczeństwa oraz 
upowszechnienie wiedzy z zakre-
su zdrowego stylu życia i możli-
wościach oddziaływania na własne 
zdrowie. 

4. Zmniejszanie różnic w zdrowiu 
i dostępności do świadczeń zdro-
wotnych w Powiecie Poznańskim. 

5. Poprawa warunków zdrowot-
nych mieszkańców poprzez po-
prawę jakości usług w jednostkach 
ochrony zdrowia, zwiększanie do-
stępności i usprawnianie podstawo-
wej i specjalistycznej opieki zdro-
wotnej. 

Na realizację zadań w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej w ramach 
„Programu Zdrowotnego” Powiat 
przeznaczył 1.640.000 zł. 

Warto przypomnieć,  że powia-
towa Komisja Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia  odwiedziła 
N.Z.O.Z „Szpital w Puszczykowie”. 
Prezes Szpitala Ewa Wieja zapo-
znała nas z planami rozwojowy-
mi lecznicy. W 2012 całkowicie 
zmieni swój wygląd izba przyjęć 
dla pacjentów, główny hol, apteka 
szpitalna. Obok gmachu głównego 
powstanie oddział opieki paliatyw-
nej. Planowana jest termomoderni-
zacja szpitala (powinna przynieść 
30% oszczędności w ogrzewaniu, 

czekamy na opinię Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska). 
Inwestycja, która pochłonie 12 mln 
zł, jest możliwa dzięki wsparciu sta-
rostwa. W minionym roku szpital 
w Puszczykowie leczył około 12 tys. 
pacjentów, część z nich to mieszkań-
cy łowiatu, miasta Poznania i połu-
dniowej Wielkopolski. Zachęcam 
do korzystania z usług tego szpitala 
– może jest on oddalony, ale krótszy 
jest czas oczekiwania na zabieg. 

Radna powiatu, Członek Komi-
sji Polityki Społecznej i Zdrowia 

~ Krystyna Semba

Szanowni Państwo! 3 lute-
go 2012 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej utworzonych i pro-
wadzonych przez Stowarzysze-
nie ROKTAR. Na to wydarzenie 
niepełnosprawni z gmin Tarno-
wo Podgórne i Rokietnicy cze-
kali wiele lat. Każdy z nas może 
przekazać 1% swojego podatku 
na doposażenie warsztatów –  po-
trzeby są znaczne, a my możemy 
pomóc. Zachęcam!

Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin 

ROKTAR 
Nr konta 86 9043 1041 2041 

0053 0275 0001 

Styczeń okazał się pracowi-
tym miesiącem poselskim. 
Odbyły się trzy posiedzenia 

Sejmu. Podczas ostatniego został 
zatwierdzony budżet kraju na rok 
2012. Posiedzenie trwało wiele 
godzin – burzliwe dyskusje i gło-
sowanie poprawek zgłaszanych 
przez partie. Praca wrzała też 
w sejmowych Komisjach.

Poza pracą w Sejmie Poseł roz-
mawiał z wyborcami dyżurując 
w swoim biurze poselskim przy 
ul. Zwierzynieckiej 13 w Pozna-
niu. Dla przypomnienia – Po-
seł dyżur pełni w poniedziałki 
w godz. 9.00 – 17.00 (po wcze-
śniejszym telefonicznym umó-
wieniu się poprzez asystenta Po-
sła, tel. 507 023 269).

Styczeń to również czas spo-
tkań noworocznych, podczas któ-
rych przedstawiane są dokonania 
samorządów różnych szczebli.  
13 stycznia Poseł Waldy Dzi-
kowski uczestniczył w spotkaniu 
noworocznym zorganizowanym 
przez Starostę Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego. Przyjęcie było 
okazją do podsumowania dobre-
go dla Powiatu Poznańskiego 
roku 2011. Starosta zapoznał Po-
sła z planami na 2012 r. 

Waldy Dzikowskiego nie mo-
gło zabraknąć na spotkaniu orga-
nizowanym przez Wójta Tadeusza 
Czajkę w naszej Gminie. Podczas 
uroczystości po raz kolejny zosta-
ły wręczone nagrody „Tarnowski 
Lew” (poseł był pierwszym, który 

odebrał tę nagrodę w roku 2009). 
Waldy Dzikowski w wystąpieniu 
podkreślał dumę z rozwoju swo-
jej Gminy, dziękował Wójtowi za 
wielkie zaangażowanie na rzecz 
lokalnej społeczności. 

20 stycznia Poseł wziął udział 
w uroczystości 60-tych urodzin 
swojego serdecznego przyjacie-
la i wybitnego profesora, Wal-
demara Łazugi. Spotkanie miało 
miejsce w Auli Lubrańskiego na 
terenie Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wśród 
wielu  gości, którzy wypełnili 
aulę do ostatniego miejsca, zasia-
dali artyści, naukowcy, politycy, 
przyjaciele i studenci Waldemara 
Łazugi. Kwieciste przemówienia 
i piękne laudacje były przeplatane 
wierszami i piosenkami w wyko-
naniu byłych i obecnych uczniów 
historyka.

~Biuro Poselskie PO
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Za nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Tarnowie Podgórnym, które odbyło się  

29 stycznia. Uczestniczący w nim siostry i bracia 
udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz 
wybrali nowe władze bractwa - zarząd, komisję re-
wizyjną oraz sąd koleżeński.

Prezesem został wybrany Stanisław Bączyk.
Zarząd tworzą ponadto:
Leszek Jerzak – vice prezes,
Waldemar Kubiak – vice prezes,
Magdalena Mazantowicz – sekretarz,
Adam Kubiak – skarbnik,
Zbigniew Kubiak – strzelmistrz,
Stanisław Leitgeber – gospodarz,
Marek Czajka – członek.

Dziękuję ustępującemu zarządowi za zaangażowa-
nie i prace wykonane ku chwale bractwa.

,,BÓG HONOR OJCZYZNA” to hasło na naszym 
sztandarze. Życzę wszystkim siostrom i braciom, 

a w szczególności całemu Zarzą-
dowi, by było ono zawsze w na-
szych sercach.

Zapraszamy na okolicznościo-
we strzelanie z okazji Dnia Ko-
biet, które odbędzie się 10 mar-
ca na strzelnicy. Rozpoczynamy 
o godz. 15.00.

Informujemy, że strzelnica jest 
czynna w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz. 16.00 – 20.00. 
Wszystkich lubiących strzelać 
zapraszamy! Więcej informa-
cji udzieli brat Leszek Jerzak, 
tel. 880 584 242.

Z brackim pozdrowienie
 ~Stanisław Bączyk

Wiadomości brackie

Wykłady w „Rozmowie”
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA we współpracy z portalem SIEPOMAGA.PL zaprasza na 

otwarte, bezpłatne wykłady w nowym roku:  
•  „Uzależnienie od alkoholu, jak rozpoznawać i jak sobie z nim radzić?” (wtorek 28.02.2012. godz. 18.30, prowadzący: Arka-

diusz Robak, psycholog, specjalista psychologii klinicznej).
•  „Fakty i mity na temat diety i odchudzania się.” (piątek 9.03.2012. godz. 18.00, prowadzące: Dorota Mroczkowska, psycho-

log, Agnieszka Grochowicz, dietetyk).
Wszystkie wykłady odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA ul. Jeżycka 41/5 w Pozna-

niu. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rezerwacja: telefoniczna 603-408-842, lub mailowa rozmowa_opp@wp.pl. Wy-
kłady są bezpłatne, jednak mamy nadzieję, że zechcecie Państwo wesprzeć nasz pomysł i dorzucicie się, chociaż symbolicznie, 
do naszych zbiórek na rzecz różnych fundacji, towarzystw które pomagają krzywdzonym dzieciom, promują zdrowie emocjo-
nalne i seksualne, pomagają osobom cierpiącym na różnego typu problemy emocjonalne. Serdecznie zapraszamy. 

~Zespół Ośrodka ROZMOWA

My, seniorzy z Tarnowa Podgórnego w szam-
pańskim nastroju i atmosferze przywitali-
śmy 7 stycznia Nowy Rok. Spotkaliśmy 

się na dużej sali OSiR-u przy ul. 23 Października, bo 
nasza na takie imprezy jest za mała – bawiliśmy się 
w osiemdziesięcioosobowym gronie. 

Ciasta upiekły nasze koleżanki, za co pięknie dzię-
kujemy. Była bardzo miła zabawa, tańczyliśmy i ba-
wiliśmy się do godzin nocnych, a do tańca przygrywał 
nam, jak zwykle, pan Adam. Dziękujemy też naszej 
grupie artystycznej, która umilała czas śmiesząc swo-
imi występami. Było naprawdę miło i wesoło. 

~Halina Burszta 

Seniorzy powitali Nowy Rok

Nowy Zarząd Bractwa po spotkaniu z Wójtem fot. archiwum
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 stowarzyszenia

W siedzibie Aegon 
w Poznaniu 26 stycz-
nia odbyło się kolejne 

spotkanie Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców.

Członkowie Stowarzyszenia 
wysłuchali prelekcji Prezesa Za-
rządu NOBLE FUNDS Dr Ma-
riusza Staniszewskiego „Ak-
tualna sytuacja gospodarcza 
w Polsce i na świecie jak inwesto-
wać w nadchodzącym 2012 rok”. 
W trakcie wystąpienia została 
omówiona sytuacja na trzech glo-
balnych rynkach: Stany Zjedno-

Spotkanie z NOBLE FUNDS
czone, Chiny (Indie) i Unia Euro-
pejska. Szczegółowo omówiono 
sytuację kryzysową w Grecji, 
Włoszech, Hiszpanii i Portuga-
lii oraz jej wpływ na strefę euro 
i całą Unię Europejską. W przy-
stępny i praktyczny sposób przed-
stawiono polski rynek akcji i kurs 
złotówki wobec walut obcych. 

Kilka słów o działalności Biu-
ra Sprzedaży Aegon w Poznaniu: 
Inwestycje, Emerytury, Ubezpie-
czenia, powiedział Roch Witkow-
ski - Dyrektora Biura. Szczegóły 
na stronie: www.aegon.pl

Na zakończenie wszyscy wzię-
li udział w poczęstunku i rozmo-
wach o sytuacji przedsiębiorstw.  
Dzięki takim spotkaniom moż-
na podzielić się doświadczeniem 
i wymienić informacjami.

Wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani wstąpie-
niem do Stowarzyszenia, zapra-
szamy na naszą stronę www.tsp.pl 
w celu pobrania deklaracji człon-
kowskich.

~K.Sz.

Pod patronatem Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przed-
siębiorców 14 stycznia od-

był się VII Bal Zimowy, w którym 
wzięło udział 137 osób: przedsię-
biorcy z terenu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ich rodziny i przyja-
ciele. Zaszczycili nas swoją obec-
nością: Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka wraz 
z małżonką oraz I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska Szkurat wraz 
z małżonkiem.

W trakcie balu odbyła się lote-
ria fantowa i licytacja. Zebrano 
8 625 zł, które zostaną przezna-
czone na cele charytatywne dla 
osób najbardziej potrzebujących 
z terenu naszej Gminy. Jednym 
z nich jest Maksymilian – 5-letni 
mieszkaniec Przeźmierowa, który 
zbiera fundusze na turnus rehabi-
litacyjny. 

Uczestnikom licytacji za szla-
chetne gesty i wrażliwość na po-
trzeby innych bardzo serdecznie 
dziękujemy. Oto lista darczyńców: 
Firma Adam’s Fabryka Opakowań 
Tekturowych – Anna Skrzyniarz; 
Agencja Reklamowa F.A.C.T 
Anna Reiter; Alfa Tour Biuro Po-
dróży – Marek Budny; Aegon Po-
znań – Roch Witkowski; Fabryce 
Mebli Balma S.A. i NOTI Ryszard 
Balcerkiewicz, BZ WBK – Ma-
riusz Skrzypczak; Budmar – Cen-

VIII BAL ZIMOWY

trum Klinkieru Mariola i Paweł 
Judkowiak, Delik s.c. – Jan Delik; 
Karolina Porwich; Energotherm 
Sp. z o.o. – Cezary Polski; Insty-
tut Glamour – Wiesława i Dariusz 
Witkowscy; Gusma – Ala i Ju-
lisz Gustowscy; Gusma Home – 
Krzysztof i Joasia Gustowska Pię-
ta; Hans Grohe Sp. z o.o.– Frank 
Somnitz; Hadex – Gaz; PHU Hor-
com Szymon Horowski; Jakon 
– Jan Konieczny, Wojciech Jaku-
bowski; Fabryka Okuć Kuczyń-
ski – Hanna i Jerzy Kuczyński; 
Sanus i Redakcja Naturalnie – Jo-
anna i Paweł Nowakowscy; Olan-
dia – Iwona i Jan Makiewiczowie; 
Restauracja „Dobry Adres” – Ka-
tarzyna i Grzegorz Wojtkowiako-
wie; Restauracja „Stara Wozow-
nia” Iza Halas; Ridex Dekoracja 
Sp. z o.o. Spółka komandytowa 
– Barbara Czarnowska; Schatt-
decor Sp. z o.o. – Mirosław Wol-

ski, Wanda Zyburska; Styropoz 
– Adam Andrzejewski, Szymon 
Horowski; Szkoła Podstawowa 
w Tarnowie Podgórnym; Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne; Vec-
tor - Piotr Nowak i Wojciech Hal-
kiewicz; Zakład Kosmetyczny Sa-
lon Fryzjerski Dagmary Stępień; 
Zakład Poligraficzny POL-MAK 
– Przemysław Makowiak; Zicar – 
Joanna Zimna.

Dyrektor Anna Operacz i pra-
cownicy HOTELU 500 oraz świet-
nie grający zespół „D-Tonacja” 
zagwarantowali profesjonalną ob-
sługę i wspaniałą atmosferę. Nim 
się obejrzeliśmy była czwarta nad 
ranem. To był super bal zimowy 
w prawdziwie mroźnej aurze.

Szlachetny cel i zadowoleni 
uczestnicy skłaniają do organiza-
cji balu w przyszłym roku.

  ~KSz.
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Z notatnika Gminnego Strażnika

Ferie zimowe to czas zabaw na świeżym po-
wietrzu. Apelujemy o rozwagę. Warto pa-
miętać, że pomimo bardzo niskich tempera-

tur powietrza lód na jeziorach jest kruchy i nigdy 
nie jest równej grubości. W Tarnowie Podgórnym 
funkcjonuje sztuczne lodowisko, na którym można 
poszaleć na łyżwach. Drugą ulubioną zimową za-
bawą jest jazda na sankach. Wybierajmy na zjazd 
miejsca, gdzie nie poruszają się pojazdy, z ziemi 
nie wystają korzenie, a na trasie nie ma drzew.

Pamiętaj w czasie ferii!

Zimą baw się bezpiecznie
Oczywiście w zimie również 

trzeba pamiętać o odpowied-
nim ubiorze. Zakładajmy kilka 
warstw na siebie, na tzw. cebu-
lę. Obowiązkowo szalik, ręka-
wiczki, czapka na głowę (około 
80% ciepłoty ciała ucieka przez 
głowę) – dopiero tak ubrani mo-
żemy bezpiecznie przebywać na 
dworze. A po powrocie do domu 

wypijmy ciepłą herbatę z so-
kiem malinowym lub z cytryną, 
aby po zimowym odpoczynku 
wrócić zdrowym do szkoły. 

Wszystkim uczniom przeby-
wającym na terenie naszej Gmi-
ny strażnicy życzą udanych, 
bezpiecznych ferii.

 Anna Weber-Przybył

Problem niewystarczają-
cej liczby miejsc parkin-
gowych na ulicy Rynko-

wej w Przeźmierowie istniał od 
wielu lat. Najbardziej uciążli-
we były samochody wystawione 
na sprzedaż, które tworzyły tak 
zwaną „giełdę”. Blokowały bez-
karnie miejsca parkingowe przez 
długie godziny, nierzadko dni. Ta 
sytuacja utrudniała życie miesz-
kańcom Przeźmierowa, w szcze-
gólności klientom przyległych za-
kładów usługowych i sklepów. 

Na wniosek mieszkańców 
i Rady Sołeckiej poparty konsul-
tacjami z podmiotami gospodar-
czymi prowadzącymi działalność 
zarządca drogi – Zarząd Dróg Po-
wiatowych – wprowadził nowe 
zasady parkowania i postoju na 
ulicy Rynkowej, na odcinku od 
Kościelnej do Krańcowej zmie-
niono stałą organizację ruchu. Na 
wydzielonych parkingach wpro-
wadzono strefy ograniczonego 
postoju w dni robocze w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 – dozwolo-
ne jest parkowanie samochodów 
osobowych maksymalnie do jed-
nej godziny. 

O nowych zasadach przypo-
mina zastosowane oznakowanie: 
znak drogowy B-39: strefa ogra-
niczonego postoju, w której obo-
wiązuje zakaz postoju pojazdów 
na wszystkich drogach, a dopusz-
czalny czas unieruchomienia po-

jazdu dłuższy niż jedna godzina 
jest wskazany napisem na znaku. 
Przepisy tego znaku nie dotyczą 
pojazdu komunikacji publicznej, 
zatrzymującego się na wyznaczo-
nym dla niego miejscu, pojazdu 
unieruchomionego ze względu na 
warunki lub przepisy ruchu dro-
gowego.

Strefa ograniczonego postoju 
będzie obowiązywać od 15 lute-
go. W pierwszym okresie Straż 
Gminna poprzestanie na udzie-
leniu pouczeń, jednak gdy nie 
odniosą one skutku, na kierow-
cę może zostać nałożony mandat 
karny wraz z przypisaniem punk-
tu karnego.  ~A. Szeląg

Znaki strefy 
ograniczonego 
postoju na  
ul. Rynkowej  
w Przeźmierowie
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Styczeń w działalnosci tarnowskiego chóru 
upływa zazwyczaj w kręgu koncertów kolę-
dowych. Jest miesiącem bardzo pracowitym 

i obfitującym w wyjazdy na kolędowe muzykowa-
nie. W tym roku koncertowalismy tradycyjnie w Tar-
nowie Podgórnym, w parafii przeźmierowskiej oraz 
w Poznaniu, w kościele garnizonowym Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Wszędzie tam uświetniliśmy 
msze św. oraz daliśmy krótkie koncerty, bo gdzież 
piękniej brzmią kolędy jak nie w świątyni, która 
stwarza niepowtarzalny nastrój.

Kolejnym ważnym występem był udział w XII Po-
wiatowym Kolędowaniu w Buku. Koncert odbył się 
w bukowskiej farze. Wystąpiły: chór „Harmonia” 
z Buku oraz chór męski „Akord” ze Swarzędza. Po-
nad 30-osobowa grupa śpiewaków z Tarnowa zapre-
zentowała siedem kolęd. W tej przepięknej świątyni 
wywołały one magiczny klimat Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

Dużym sukcesem dla Koła Śpiewu zakończył 
się XII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 
w Lwówku. W konkursie brało udział 34 wykonaw-
ców w sześciu kategoriach. Chór zaprezentował trzy 
kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Chrystus Pan się 
narodził” oraz kolędę zagraniczną „Promiennym bla-
skiem” (kol. norweska). Trzyosobowe jury pod prze-
wodnictwem prof. Stankowiaka, specjalisty z zakre-
su muzyki chóralnej z Uniwersytetu Bydgowskiego, 
przyznało chórowi z Tarnowa I miejsce i tytuł laure-
ata XII Festiwalu w kategorii chórów. Zarówno śpie-
wacy jak i dyrygent bardzo cieszyliśmy się z zaję-

tego miejsca i byliśmy dumni, że 
mogliśmy reprezentować naszą 
Gminę poza jej granicami.

Chór wystąpił również gościn-
nie w tarnowskim gimnazjum (o 
koncercie szerzej na stronie 9, 
przyp.red.).

Pożegnanie z kolędami nastą-
piło podczas tradycyjnej biesiady 
kolędowej w niedzielę, 29 stycz-
nia, w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym. Biesiada w tym roku 
miała nieco inny charakter. Zgro-
madzona publiczność mogła nie 
tylko posłuchać i pośpiewać, ale 
także podziwiać kolędy w nie-
codziennej formie tanecznej. Na 
scenie wystapił Zespół Pieśni i 
Tańca „Lusowiacy”, który wy-
stawił „Kolędy i Pastorałki”. Za-
dziwiły i zauroczyly one nie tyl-

Wieści z chóru

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas!
ko formą, ale i treścią. Zobaczyć 
można było kolorowe stroje ludo-
we, kolędy w rytmach góralskich, 
krakowskich i poloneza, które 
w znacznym stopniu przyczyni-
ły się do podkreślenia ich pięk-
na. Po występach „Lusowiaków” 
przyszedł czas na wysłuchanie 
kolęd chóru. Koło Śpiewu wy-
konało 4 kolędy: „Serca ludzkie 
się radują”, „Święta Panienka”, 
„W żłobie leży”, „Jasna Panna” 
przy akompaniamencie Szymona 
Melosika, i następne trzy razem 
z publicznością; „Dzisiaj w Be-
tlejem”, „Do szopy” i „Gdy się 
Chrystus rodzi”. Potem nastapi-
ło wspólne kolędowanie. Na za-
kończenie tradycyjnie zaśpiewa-
no kolędę „Bóg się rodzi”i tym 
samym kolejna biesiada przeszła 
już do historii.

Sezon kolędowy w tarnowskim 
chórze dobiegł końca, ale muzyka 
rozbrzmiewa u nas przez cały rok. 
Serdecznie zapraszamy na próby 
w poniedziałki i w piątki w godz. 
19.00-21.00 w sali GOK „Sezam” 
przy ul. Ogrodowej.

Cześć Pieśni !
~ D.Z.

Kończy się kolejny semestr pracy UTW. Przed 
nami przerwa międzysemestralna i czas do 
namysłu nad formą uczestnictwa w życiu na-

szej Uniwersyteckiej Społeczności. Na semestr letni 
zaplanowaliśmy następujące wykłady: 

28.02 – Jolanta Szwalbe „Nie starzeje się ten, kto 
nie ma na to czasu”,

13.03 – dr Andrzej Stogowski „Jak cię widzą tak Cię 
piszą? – wizerunek seniorów w sieci a gerontologiczne 
aspekty polityki społecznej”,

27.03 – dr Andrzej Stogowski „Wartości codzienności 
– od poezji do życia Antonio Fascianelliego”, 

17.04 – mgr Anna Szulc „Ezoteryka w twórczości 
Adama Mickiewicza”,

8.05 – dr Adam Dworaczek „Sztuka życia według sta-
rożytnych filozofów”,

Zajęcia w sekcjach odbywać się będą na dotychcza-
sowych zasadach, z jednym wyjątkiem. Proponujemy 

UTW w Tarnowie 
Podgórnym

nieodpłatny udział, na zasadach pro-
mocji, w sekcji „Skuteczne odchu-
dzanie! – warsztaty psychologicz-
ne”. Zajęcia skierowane są do tych 
Słuchaczek i Słuchaczy UTW, któ-
rzy bezskutecznie zmagają się z pro-
blemem nadwagi. Którym niejed-
nokrotnie udało się schudnąć, żeby 
wkrótce odzyskać utraconą wagę z 
nawiązką. Którzy z nadzieją i wiarą 
w sukces wypróbowują nową, mod-
ną, „tym razem na pewno skutecz-
ną” dietę. Cudownej diety nie ma! 
Nie oznacza to jednak, ze jesteśmy 
skazani na porażkę, na nadwagę czy 
wręcz otyłość. Przyczyny naszych 
problemów tkwią w naszej psychice! 

Kiedy zrozumiemy do czego, 
poza zaspokojeniem głodu, służy 
nam jedzenie – np. do rozładowania 
stresu, pocieszenia się, nagrodzenia, 
zabicia nudy – będziemy zdolni do 
zrobienia kolejnego kroku. Wypra-

cowania, innych niż jedzenie, sposo-
bów zaspokajania naszych potrzeb. 
Przestaniemy być niewolnikami 
diet, a jedzenie będzie służyło jedy-
nie zaspakajaniu głodu fizycznego, a 
nie psychicznego!

Koszty tego warsztatu zostaną 
pokryte ze środków uzyskanych od 
sponsora, WBK Banku Zachodnie-
go, Oddział w Tarnowie Podgór-
nym.

Z przyjemnością informujemy też 
o wycieczce do Warszawy, która od-
będzie się w dniach od 1 do 3 marca. 
W programie między innymi zwie-
dzanie Centrum Nauki im. M. Ko-
pernika. Koszt wycieczki 300 zł. Są 
jeszcze ostatnie wolne miejsca. Za-
pisy u pani Danuty Rasztar, kierow-
niczki Biura UTW.

Zapraszamy do aktywnego udzia-
łu z życiu UTW.

~Jadwiga Kwiek  Prezes UTW
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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. Ostatnio przedstawiłem ks. 
Ludwika Jarosza (1872-1933). Dzisiaj drugi z nich – 

Walerian Tyburcjusz Breański (1805-1866) – 
ksiądz, powstaniec listopadowy, żołnierz, działacz pa-
triotyczny i emigracyjny, proboszcz w Tarnowie Pod-
górnym. 

Urodził się 14 kwietnia 1805 r. w szlacheckiej rodzinie 
Breańskich herbu Łabędź w Gaju Małym k. Obrzycka. 
11 lat wcześniej, w niedalekim Brączewie, przyszedł na 
świat jego brat Feliks. Losy braci wpisały się na trwałe 
w historię Polski. Przyszło im żyć w czasie rozbiorów, 
czasie Napoleona, Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego, Powstania Listopadowego, Wielkiej Emigra-
cji, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego. Bracia 
– mimo różnych profesji - na wołanie Ojczyzny zawsze 
odpowiadali – „Jestem”.  Feliks poszedł drogą żołnier-
ską, kończąc karierę jako generał brygady w armii turec-
kiej. Walerian po ukończonych studiach teologicznych 
w seminarium w Gnieźnie, został wyświęcony na kapła-
na przez biskupa Marcina Siemińskiego w 1829 roku. 
Został wikariuszem we Wrześni. Później walka o Pol-
skę i 18-letnia tułaczka, ponownie posługa kapłańska 
(w klasztorze La Rochell we Francji), powrót do Ojczy-
zny, roczny wikariat w Krobi i do końca życia probosz-
czowanie w Tarnowie Podgórnym.

Powstanie Listopadowe
Po wybuchu Powstania Listopadowego Walerian 

Breański przedostał się z Wrześni do Królestwa Pol-
skiego i przebył całą drogę tej wojny. Nie był odosob-
niony w tym patriotycznym porywie - do Warszawy 
przedarło się około 3000 Poznaniaków, wśród nich Ka-
rol Marcinkowski i Karol Libelt. Za udział w powsta-
niu, czekały aresztowania, konfiskaty majątku i przy-
musowa służba w armii pruskiej. 

Podchorążowie (wśród nich Feliks) rozpoczęli Po-
wstanie w Warszawie, ale szybko przekształciło się ono 
w wojnę Polsko-Rosyjska 1830-1831. Przez pierwsze 
miesiące Polacy odnosili sukcesy: zwycięskie potyczki 
i bitwy pod Dobrem, Wawrem, Olszynką Grochowska, 
Dębem Wielkim, Iganiami i Tykocimem. Za bohater-
stwo w tej ostatniej, Feliks zdobył Krzyż Kawalerski 
Orderu Virtuti Militari i rangę pułkownika. W kwietniu 
1831 następuje załamanie powstania i zaczyna się seria 
klęsk w tym 25 maja pod Ostrołęką. Walerian za oka-
zane tam męstwo awansował do stopnia kapitana. Zo-
stali w niej ranni obydwaj bracia. 

Internowanie
Żołnierze nie chcąc iść do niewoli rosyjskiej i zsył-

kę, przekraczali granice Prus, gdzie w liczbie 22.000 
zostali internowani w okolicach Gdańska, Malborka, 
Tczewa i Elbląga. Administratorem internowanych zo-

stał pułk. Feliks Breański. Choć Car 
Mikołaj ogłosił w listopadzie 1831 
amnestię a król Prus Fryderyk Wil-
helm udzielił rękojmię, że po po-
wrocie do domów nic powstańcom 
się nie stanie, powszechnie nie wie-
rzono w te obietnice. Tak rozpoczę-
ła się Wielka Emigracja, głównie 
do Francji, która objęła 10.000 Po-
laków. 

Emigracja
Bracia wyemigrowali do Fran-

cji na początku w 1832., skąd Wa-
lerian udał się do Szwajcarii. Emi-
gracja skupiła w sobie elitę duchową 
społeczeństwa: arystokrację, człon-
ków rządu narodowego, posłów, 
polityków, wojskowych, ludzi pióra 
(jak Adam Mickiewicz) i artystów 
(jak Fryderyk Chopin). Z czasem 
w ramach Wielkiej Emigracji wyło-
niły się dwa obozy polityczne. Pra-
wicowy - monarchistyczny „Hotel 
Lambert” (gdzie de facto już wte-
dy za króla uważano Adama Czar-
toryskiego). Tutaj działał Feliks. 
Jego brat Walerian miał odmienne 
poglądy i optował za drugim obo-
zem - demokratycznym (republi-
kańskim i ludowym, „Wszystko dla 
ludu i przez lud”). Działał najpierw 
w partii Młoda Polska a od 1834r. 
w partii Towarzystwo Demokratycz-
ne Polskie (TDP).

Demokraci brali udział w rewo-
lucyjnych zmaganiach międzyna-
rodowych, m.in. w styczniu 1834 
roku w powstaniu sabaudzkim 
kierowanym przez włoskiego re-

wolucjonistę Giuseppe Mazzinie-
go. Konsekwencją było wydalenie 
wszystkich polskich wojskowych 
ze Szwajcarii. Walerian Breański 
powrócił do Francji i działał aktyw-
nie w Centralizacji TDP.

Konspiracja
Demokraci wysyłali na tereny za-

borów swoich emisariuszy, tworząc 
na terenie Ojczyzny sieć konspira-
cji, przygotowując zbrojne wystą-
pienie.  W kronice miasta Pozna-
nia odnotowano, że w  1839 roku 
przybył do Poznania Walerian 
Breański – tajny emisariusz TDP. 
Spotkał się tutaj z Karolem Libel-
tem, który stanął na czele Komitetu 
Poznańskiego, mając zgodnie z pla-
nami TDP, koordynować wszystkie 
organizacje spiskowe na terenie 
kraju.  

Powrót do domu 
Po nieudanym postaniu poznań-

skim 1846 roku oraz zakończonej 
niepowodzeniem Wiośnie Ludów 
1848 roku, Walerian Breański 
wycofał się z działalności emigra-
cyjnej. W 1848 roku wstąpił do 
Zakonu Cystersów w La Rochelle 
we Francji. Tego samego roku po-
wrócił na stałe do Ojczyzny. Naj-
pierw był rok wikariuszem w Krobi 
a od 1850 przez 16 lat probosz-
czem w Tarnowie Podgórnym. Tu-
taj zmarł 20 sierpnia 1866 roku na 
cholerę. Miał 61 lat. Wraz z nim 
zmarło wówczas 119 osób na 800 
mieszkańców. Pochowany został na 
przykościelnym cmentarzu, z pra-
wej strony bocznego wejścia. Na 
ścianie kościoła  wmurowana zo-
stała tablica epitafijna.

~Opracował Kazimierz Szulc

Korzystałem z materiałów: Wi-
kipedia 2012, MSH Krzysztof Ła-
ziuk, Polska Dzieje Wielka Emi-
gracja i Wiosna Ludów, Powstanie 
Sabaudzkie, www.konflikty.pl, www.
gutenberg.czyz.org Kronika miasta 
Poznania.

Ratujmy nasz zabytek 
    Część IV
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INFORMATOR  KULTURALNY BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

KULTURALNY LUTY - MARZEC
13-24.02    DK Tarnowo Podgórne
                    DK Przeźmierowo

Ferie stacjonarne w Domach Kultury

14.02 godz. 18
DK Tarnowo Podgórne

„Jedyna miłość Oskara”
- przedstawienie teatralne z okazji Walentynek. Bilety: 10 zł

17.02 godz. 18    DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Rozstanie”

2-4.03    Dymaczewo Nowe Wyjazdowe warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”

5.03    Przedszkole Baranowo, DK i Przedszkole Przeźmierowo
7.03     DK Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, 

Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Muzyka Pana Chopina”

7.03     Poznań Wyjazd Seniorów z Przeźmierowa do Teatru Muzycznego

8.03 godz. 17      Przeźmierowo Przebojowy koncert dla Pań

10.03 godz. 15    DK Tarnowo Podgórne Koncert Kapeli Zza Winkla z okazji Dnia Kobiet (współorganizacja GOK „SEZAM”)

10.03 godz. 16    Przeźmierowo Dzień Kobiet w Kole Seniora

14.03   Galeria w Rotundzie Stół Wielkanocny – aranżacje kół plastycznych

15.03 godz. 9 Baranowo
          godz. 10.30 Przeźmierowo

„Koziołki poznańskie” – przedstawienie dla dzieci

15.03 godz. 17     DK Przeźmierowo Kuchnie Świata – spotkanie kulinarne pt: „Francuskie przysmaki”

16.03 godz. 10    DK Przeźmierowo Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” - eliminacje gminne

16.03 godz. 18    DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza Szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl 

Qulturalnie w Bibliotece Publicznej w Tarno-
wie Podgórnym jest przez cały rok. 

Oprócz różnorodnej tematycznie i bogatej 
w nowości wydawnicze oferty książkowej (dla do-
rosłych czytelników, dla dzieci i młodzieży) , posze-
rzonej o zbiory obcojęzyczne (angielskie, francuskie, 
niemieckie), oraz audiobooki, Biblioteka prowadzi 
szeroką działalność kulturalną, edukacyjna i infor-
macyjną.

Poniżej krótki fotoreportaż z interesujących spo-
tkań i prelekcji w naszej placówce:

To tylko kilka ilustracji z wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym 
roku w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym. 

Anglicy mawiają, że człowiek kulturalny to człowiek oczytany. Kraje, 
w których czyta się najwięcej to Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania 
i Finlandia. Biblioteka w Tarnowie Podgórny wypożyczyła w ubiegłym 
roku ponad 47 tys. vol. Z różnych naszych propozycji korzystało z róż-
nych naszych propozycji ponad 25 tys. osób. Rekordy padają w różnych 
dziedzinach, także… w kulturze. Więcej informacji o nowościach i wy-
darzeniach na naszej stronie www.bibliotekatp.pl.

~Iwona Bilińska

Spotkanie z pisarką, ilustratorką, tł. języka 
włoskiego Elizą Piotrowską

Grzegorz Kasdepke i Wiesław Drabik – spotkania edukacyjne

Dziennikarka radiowa, autorka, tł. języka szwedz-
kiego Barbara Gawryluk i zajęcia edukacyjne

Roksana Jędrzejewska–Wróbel, doktor literatu-
roznawstwa, autorka słuchowisk i wszystko co 
chcemy wiedzieć o powstaniu książki

Rok Czesława Miłosza, spotkanie autorskie i 
projekcja multimedialna
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Mieszkańcy Przeźmiero-
wa zdążyli się już przy-
zwyczaić do comie-

sięcznej porcji dwóch filmowych 
nowości, które krótko po premie-
rze wyświetla Kino Zielone Oko. 
Od marca rusza prawdziwa gratka 
dla miłośników filmu – kino stu-
dyjne. 

Rusza kino studyjne!
Do wakacji w nowym cyklu 

wyświetlimy cztery filmy. Będą to 
obrazy dokładnie wyselekcjono-
wane, ambitne, choć nie zawsze 
bardzo znane. Propozycja powin-
na więc zainteresować wszyst-
kich, którzy od filmu oczekują nie 
tylko rozrywki. Pierwszy seans 
już 23 marca o 18 w Domu Kul-

tury w Przeźmierowie. Karnety na 
„Kino studyjne” można będzie od-
bierać od 1 marca w tarnowskiej 
siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 96) oraz w Domach Kul-
tury w Przeźmierowie (Ogrodowa 
13) i Tarnowie Podgórnym (Ogro-
dowa 14).

~Jarek Krawczyk

Mocnym uderzeniem – 
uwerturą do „Barona 
Cygańskiego” Joha-

na Straussa – rozpoczął się kon-
cert, który najprawdopodobniej 
zostanie największym artystycz-
nym wydarzeniem roku w naszej 
Gminie. Można by powtórzyć za 
Hitchcockiem: „rozpocznijcie od 
trzęsienia ziemi, a później na-
pięcie niech rośnie…” Tak było 
w niedzielę, 15 stycznia. 

Wspaniałe kreacje Renaty Do-
bosz i Aleksandry Stokłosy, ich 
operowe głosy, doskonała or-
kiestra symfoniczna Le Quattro 
Stagioni pod dyrekcją Tadeusza 
Żmijewskiego, no i wreszcie sam 
Mistrz – Wiesław Ochman, spra-
wili, że na te dwie godziny hala 
tarnowskiego OSiR-u zmieniła 
się w salę, której nie powstydziły-
by się najlepsze opery.

Trudno byłoby z pamięci wy-
mienić wszystkie utwory wyko-
nane przez artystów i orkiestrę. 
Nie o to chodzi, pewnie każdy 
z widzów zapamiętał coś innego, 
bo każdy ma jakieś swoje ulubio-
ne fragmenty oper czy piosenki. 
Przyznać należy, że wybór był 
przebogaty. Aria Sylwy z operetki 
„Księżniczka Czardasza” zaśpie-
wana przez Aleksandrę Stokłosę, 
„Przetańczyć całą noc” w wyko-
naniu Renaty Dobosz, „Tonight” 
z „West Side Story” wykonane 
przez Renatę Dobosz  i Wiesława 
Ochmana oraz intrygująco, dow-
cipnie wykonane przez obie panie 
„Koty” Rossiniego…Doprawdy, 
według mnie, te utwory nie miały 
sobie równych! 

Nasyciliśmy uszy, oczy i serca

Doskonałym pomysłem było 
przeplatanie utworów muzycznych 
żartami i anegdotami  z życia, które 
Ochman opowiadał z niezwykłym, 
pełnym autentyzmu humorem. Inte-
resującym elementem koncertu była 
także wystawa obrazów artysty.

Szanowni Państwo! Ci z Was, 
którzy byli owego dnia na Kon-
cercie Noworocznym, zapewne 
długo  o nim nie zapomną. Na-
syciliśmy uszy i oczy. I serca. 
I niewątpliwie wzbogaciliśmy się 
o nowe doświadczenia. 

~Barbara Gałężewska

Witam Panie Szymonie,
Pragnę Panu podziękować za opiekę nad nami, a także za perfekcyjną organizację 

koncertu w Tarnowie Podgórnym.
Spotkanie ze znakomitą orkiestrą pod dyrekcją Maestra Tadeusza Żmijewskiego, 

a także niezwykłą, wyjątkową Publicznością sprawiło, że moje koleżanki, Panie Rena-
ta Dobosz i Aleksandra Stokłosa, i ja zaliczamy to koncertowe spotkanie do niezwykle 
ważnych wydarzeń w kalendarzu naszych koncertów.

Nie po raz pierwszy okazało się, że o powodzeniu artystycznego spotkania nie decy-
duje miejsce na mapie świata i wielkośc tego miejsca, a wrażliwi i świadomi wartości 
sztuki ludzie.

Serdecznie pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
Wiesław Ochman
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Francuskie 
przysmaki

W kulinarnym cyklu 
„Kuchnie świata” przy-
szedł czas na spotka-

nie poświęcone potrawom fran-
cuskim.  Odbędzie się ono 15 
marca o godz. 17 w Domu Kultu-
ry w Przeźmierowie. Spotkanie jak 
zwykle poprowadzi Wojciech Li-
sowski, szef kuchni Bistro Dorota. 

Opowie on o najpopularniej-
szych nad Sekwaną potrawach, 
sposobie ich przyrządzania, a tak-
że o historycznych uwarunko-
waniach, które zawsze wpływają 
na charakterystyczną na danym 
obszarze kuchnię. Jednocześnie 
potrawy będą przygotowywane, 
co uczestnicy zobaczą na dużym 
ekranie. W drugiej części spotka-
nia obok teorii zebranych czekać 
będzie praktyka, czyli degusta-
cja przykładowych dań. Wstęp na 
imprezę wyłącznie za okazaniem 
bezpłatnych zaproszeń, które od-
bierać można od 1 marca w Domu 
Kultury w Przeźmierowie (ul. 
Ogrodowa 13) oraz w siedzi-
bie GOK „SEZAM” w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Poznańska 96).

~Jarek Krawczyk

W auli tarnowskiego Gimnazjum im. Inte-
gracji Europejskiej, 23 stycznia, odbył się 
Koncert Noworoczny pod dyrekcją na-

szej koleżanki Danuty Krusińskiej. Wydarzenie to 
było niezwykle uroczystym i chwytającym za ser-
ce uwieńczeniem pracy chóru Allegro w semestrze 
zimowym. Młodziutkie artystki i – po raz pierwszy 
– artyści, zaprezentowali swój talent i umiejętności 
zdobyte na zajęciach chóru. W repertuarze znalazły 
się pastorałki i kolędy, zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim.  No cóż, niejednemu rodzicowi 
(i nie tylko) zakręciła się łezka w oku. 

To już trzecie takie kolędowanie w naszej szkole. 
Była  też specjalna dedykacja dla dziadków, jako że 
uroczystość zbiegła się z ich świętem. W roli gości 
specjalnych  koncertu wystąpili chórzyści Koła Śpie-
wu w Tarnowie Podgórnym pod dyrekcją Szczepana 
Tomczaka. Wszyscy byliśmy świadkami wydarze-
nia, w którym „muzyka połączyła pokolenia”. 

Co roku o tej porze ogła-
szaliśmy nabór do kon-
kursu Międzynarodowej 

Miss Gminy Tarnowo Podgórne. 
W tym roku konkurs zyska dodat-
kowy, prestiżowy wymiar. Dzięki 
współpracy z organizatorami kon-
kursu Miss Polonia, wybory prze-
prowadzane podczas Dni Gminy 
będą zarazem etapem najbardziej 
prestiżowego konkursu piękności 
w Polsce.

Pierwsze wybory Miss Polonia 
odbyły się w 1929 roku. Konkurs 
ten to najstarszy, największy, naj-
bardziej renomowany i prestiżowy 
konkurs piękności w Polsce. Jedy-
ny, który posiada licencję najsłyn-
niejszych światowych konkursów 
piękności.

Konkurs Miss Polonia daje 
szansę podróżowania, pokazania 
się światu, zaistnienia w mediach, 
filmie, telewizji, na scenie i estra-
dzie czy na wybiegu, a nawet... 
w biznesie i polityce. Że jest to 
możliwe pokazują przykłady Ane-
ty Kręglickiej, Ewy Wachowicz 
i wielu innych laureatek i finali-
stek konkursu Miss Polonia. Czę-
sto staje się dla wielu wspaniałych 
dziewcząt przyczynkiem do star-

tu w dorosłe życie, motywacją do 
osiągnięcia sukcesu, pretekstem 
do pracy nad sobą, obudzeniem 
chęci doskonalenia się, zdobywa-
nia wiedzy, bycia kimś potrzeb-
nym i pożytecznym.

Finał Miss Polonia Gminy Tar-
nowo Podgórne 2012 odbędzie się 
26 maja podczas Dni Gminy Tar-
nowo Podgórne. Eliminacje odbę-
dą się 16 marca(piątek) o godzinie 
17:30 w Domu Kultury w Prze-
źmierowie (ul. Ogrodowa 13). 
Zgłoszenia należy przesyłać na 
marta@showbiz.com.pl,  w tytule 
wpisując „Miss Polonia Tarnowa 
Podgórnego”. Może to właśnie Ty 
jesteś nową Miss Polonia 2012?

Jeżeli jesteś dziewczyną:
-  urodzoną lub zamieszkałą na 

terenie Gminy Tarnowa Pod-
górnego,

-  pogodnego usposobienia,
-  posiadasz obywatelstwo pol-

skie,
- do 26 roku życia,
- nieskazitelnego charakteru,
- nieposzlakowanej opinii,
- bezdzietną panną,
- i...chcesz przeżyć przygodę 

życia… to jesteś właśnie Tą któ-
rej szukamy!!! ~GOK

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Koncert Noworoczny w Gimnazjum

Koncert zaszczycili swo-
ją obecnością I Zastępca Wój-
ta Ewa Szkurat, dyrektor  GOK 
„SEZAM” Szymon Melosik oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard. Cieszymy się 
ogromnie, że  dostojni goście zna-

leźli czas, by razem z naszą mło-
dzieżą świętować.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
tak licznie przybyli, by podziwiać  
młode talenty i wspólnie przeży-
wać  radość kolędowania.

~Elżbieta Kubiak

Zostań Miss Polonia!
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Serce rośnie na wspomnienie 
wielkiego poruszenia, jaki 
wywołał wśród naszej spo-

łeczności szkolnej apel polskich 
żołnierzy patrolujących afgani-
stańskie wioski. 

Akcja stała się okazją do wyra-
żenia naszej solidarności z miesz-
kańcami  kraju, w którym od 30 
lat trwa wojna!  Dzieci pozbawio-
ne są nie tylko normalnych ko-
chających rodzin, ale i czegoś tak 
dla nas oczywistego jak zimowa 
odzież. Widok maluchów biegają-
cych boso po śniegu nikogo tam 
już nie dziwi. W odpowiedzi na 
prośbę o pomoc dla nich, zgro-

14 stycznia, czyli tradycyj-
nie w pierwszą sobotę po świę-
cie Trzech Króli, udaliśmy się ich 
śladami do żłóbka, żeby „kolędo-
wać Małemu”. W tym roku spo-
tkaliśmy się w Poznańskiej Ba-
zylice Archikatedralnej już po 
raz XVI. Przyjechało kilkadzie-
siąt zespołów i to nie tylko z Wiel-
kopolski! Około 1300 piszczałek, 
jakimi przecież są flażolety, za-
grało wspólnie kolędy z akom-

paniamentem organów, sopranu i 
dzwonków. Serdeczny i radosny 
nastrój tworzył również - prze-
wodniczący nabożeństwu ks. bi-
skup Zdzisław Fortuniak. 

Cieszę się, że w tym roku naszą 
gminę, a zarazem Szkołę Podsta-
wową w Lusówku reprezento-
wało prawie 30 osób - obok fla-
żolecistów, 4 nauczycieli, kilkoro 
rodziców i młodsze rodzeństwo 
grających. Zainteresowanych - w 

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-
dlera w Przeźmierowie. W naszej szkole działa wiele kół 
zainteresowań. My bierzemy udział w zajęciach koła dzien-

nikarskiego i ortograficznego. Nasze panie obiecały nam, że po-
jedziemy na wycieczkę do redakcji Głosu Wielkopolskiego i tak 
się stało. 

Poznaliśmy redaktor Katarzynę Sklepik. To ona w cieka-
wy sposób opowiedziała nam o pracy dziennikarza  i pokazała 
salę zebrań. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje gaze-
ta i skąd dziennikarz czerpie informacje. Zaprowadziła nas do 
grafika komputerowego, który pokazał nam, jak będzie wyglą-
dać gazeta następnego dnia. Obejrzeliśmy też stronę interneto-
wą gazety. Zasypaliśmy panią redaktor mnóstwem pytań. Na 
każde z nich dostaliśmy wyczerpującą odpowiedź. Sami wyda-
jemy w szkole gazetkę i teraz będzie nam o wiele łatwiej zbie-
rać informacje i pisać artykuły. Uważamy, że to najwspanialsza 
do tej pory wycieczka.

Uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera

Świąteczna aura sprzyja zainteresowaniu się tymi, którzy 
szczególnie potrzebują naszej pomocy. To z myślą o nich 
już po raz 18. uczniowie Gimnazjum w Baranowie i Szko-

ły Podstawowej w Przeźmierowie wzięli udział w akcji charyta-
tywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.  Dzięki zaan-
gażowaniu, uprzejmości i ogromnemu sercu wielu ludzi dobrej 
woli mogliśmy podarować wychowankom z Domów Dziecka 
w Otorowie i Lipnicy nie tylko bożonarodzeniowe  prezenty, 
ale także uśmiechy i wiarę w drugiego człowieka.

Dziękujemy Prezesowi TP Bus  - Waldemarowi Wereszczyń-
skiemu, państwu Beacie i Krzysztofowi Kotasom (Fabryka 
Czekolady „BARON”), Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”, 
nauczycielom, uczniom i ich rodzicom ze Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie i Gimnazjum w Baranowie. Cieszymy się, że 
są jeszcze wśród nas osoby, którym nie jest obojętny los dzieci 
i młodzieży. Pomoc okazana przez każdego, kto przyłączył się 
do naszej akcji, jest bezcenna.  Do zobaczenia za rok!

 ~Organizatorzy

SP Lusówko

Mobilizacja w Lusówku!

SP Lusówko

Ślady Trzech Króli wiodą do katedry!

SP Przeźmierowo

Wyprawa „Głosu Wielkopolskiego”
SP Przeźmierowo

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

madziliśmy w szkole, a następnie 
odtransportowaliśmy do siedziby 
Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris  Missio  w Poznaniu  
całkiem potężną ilość różnorod-
nej, ciepłej zimowej odzieży oraz 
wszelkiego rodzaju przyborów 
szkolnych, których również tam 
brakuje. Chociaż to kropla w mo-
rzu potrzeb, to i tak cieszymy się, 
że zdążyliśmy się zmobilizować 
i ten szczery wyraz naszej życzli-
wości – wraz z rzeczami z innych 
szkół – poleciał (w sobotę  4 lute-
go) do bazy wojskowej w Afgani-
stanie, a stamtąd polscy żołnierze 
rozwiozą wszystko do patrolowa-
nych przez siebie wiosek. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy zdecydo-
wali się włączyć  i pomóc!

~Koordynator akcji  R.Kudłaszyk

imieniu Organizatorów, czyli Stowarzyszenia EMU 
(Per Musicam Efficimur Unum), serdecznie zapra-
szam na kolejny zlot w katedrze w Poznaniu już za 
rok - 12 stycznia 2013 r.  Możemy połączyć zespo-
ły (jeśli są) i udać się tam wspólnie!  (R. Kudłaszyk)
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Dnia 14 stycznia 2012 roku 
odbył się II Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Ouchar 

Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne „TARNOWIA GOOL CUP” 
dla dzieci z rocznika 2001 i młod-
szych. To wydarzenie sportowe 
odbyło się w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym. Dzięki profesjonal-
nemu przeprowadzeniu turnieju 
przez gospodarzy, czyli sekcję pił-
ki nożnej GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne i Szkołę Podstawową 
w Tarnowie Podgórnym odnio-
sło ono wielki sukces. W turnieju 
wzięło udział 8 drużyn, które były 
podzielone na dwie grupy. Warto 
zauważyć, że turniej nie był orga-
nizowany tylko dla chłopców. Re-
prezentantkami płci pięknej były 
Katarzyna Pawlak z KS 1920 Mo-
sina oraz będąca kapitanem MTS 
Tarnowiak Karolina Majda.

 Bardzo zacięta walka oraz wy-
równany poziom sprawiły, że me-
cze były widowiskowe i trzyma-
ły w napięciu. Jeden z gospodarzy 
turnieju, MTS Tarnowiak, dzięki 
trzem zwycięskim pojedynkom za-
jął pierwsze miejsce w grupie. Re-
prezentacja Szkoły Podstawowej 
z Tarnowa Podgórnego bardzo się 
starała, jednak zajęła zaszczytne 
trzecie miejsce, ulegając w swojej 

W piątek 3 lutego 
w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II 

w Tarnowie Podgórnym odbył się 
apel z okazji zakończenia I seme-
stru roku szkolnego 2011/2012. 
Podczas spotkania w sali gimna-
stycznej Dyrektor Maria Stacho-
wiak wspólnie  z wychowawcami 
klas wręczyła dyplomy uczniom, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce i w zachowaniu. Jesteśmy 
z Was dumni, a pozostałym ży-
czymy, by dołączyli do tego grona 
w II semestrze! Mocno trzymamy 
kciuki!

resowaniem wśród uczniów naszej 
szkoły cieszył się także nowy kon-
kurs wymyślony przez zespół ma-
tematyków „Mistrz logiki” oraz 
świetlicowy konkurs plastyczny 
„Maska karnawałowa”. 

Karnawałowo dziewczynki 
i chłopcy z klas 0-III mogli ba-
wić się podczas baliku prezentując 
przepiękne stroje, natomiast star-
si uczniowie szaleli na dyskotece 
walentynkowej.

Życzymy wszystkim przyjem-
nych i bezpiecznych ferii zimo-
wych!

~na

SP Tarnowo Podgórne

I semestr roku szkolnego 2011/2012 dobiegł końca! 

SP Tarnowo Podgórne

Tarnowia Gool Cup

Podsumowaliśmy również konkurs wartości „Wy-
lądował ktoś, zgadnij co to za gość” organizowany 
przez Radę Rodziców przy współpracy z nauczyciela-
mi. Nagrodą dla laureatów tego konkursu był wyjazd 
do Teatru Animacji w Poznaniu. Ogromnym zainte-

grupie Warcie Poznań 2:1 oraz Ra-
wii Rawicz 2:0.  Kolejnym etapem 
zawodów były półfinały, gdzie na-
sza szkoła grała z klubem z Mosiny. 
Gra napawała optymizmem mło-
dych Tarnowian, ale wynik podczas 
końcowego gwizdka brzmiał 2:0 
przeciwko nim. O wiele lepiej ukła-
dały się losy MTS Tarnowiak, któ-
re zakończyły się wygraną 2:1 nad 
zespołem z Rawicza. Finał między 
MTS Tarnowiak oraz Warta Po-
znań rozgrywany był przy pełnych 
trybunach. Twarda walka, wysokie 
umiejętności młodych adeptów pił-
ki nożnej rozgrzały atmosferę na 
trybunach do czerwoności. Osta-
tecznie wygrała ekipa Warty Po-
znań wynikiem 2:1. 

Końcowa klasyfikacja turnieju:
Warta Poznań
MTS Tarnowiak
Błękitni Owińska
Rawia Rawicz
KS 1920 Mosina
Kopernik Poznań

Orlik Poznań
SP Tarnowo Podgórne
Królem strzelców został piłkarz 

MTS Tarnowiak Maksymilian 
Wentland, najlepszym piłkarzem 
– Michał Suchocki (rocznik 2002)  
a najlepszym bramkarzem Artur 
Kołtyński z MTS Tarnowiak. Ża-
den z uczestników nie wyjechał 
z Tarnowa Podgórnego z pusty-
mi rękoma. Każdy z nich otrzy-
mał medal, a drużyny plasujące się 
w pierwszej trójce również pucha-
ry ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajkę. Nagrody wręczała Dyrek-
tor Maria Stachowiak. 

Kierujemy podziękowania 
w stronę firm: ALTER, Chata 
Polska Tarnowo Podgórne oraz 
DabArt, które były sponsorami 
i ufundowały nagrody oraz napo-
je dla uczestników turnieju. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom 
zaangażowania w grę. potkamy się 
za rok. ~na
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SP Ceradz Kościelny

Świetlicowe spotkania z książką

SP Lusowo

Dzień Babci i Dziadka

Zbliża się koniec pierwszego 
semestru i my też zbliżamy 
się do końca czytania pol-

skich baśni ludowych, które po-
znajemy podczas świetlicowych 
spotkań z książką w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. 

Mamy taki zwyczaj, że w każ-
dy czwartek o godzinie 13.00 
w szkolnej świetlicy czytana jest 
książka lub jej rozdział, a następ-
nie dzieci przenoszą kolorowymi 
kredkami na papier to, co usłysza-
ły. Z tych rysunków sami robimy 
albumy. W tym semestrze słucha-
liśmy „Za górami za lasami – pol-

skie baśnie ludowe” Janiny Pora-
zińskiej. Chwilami tekst nie był 
łatwy do zrozumienia, bo napisany 
językiem starym, ludowym. W po-
przednim roku szkolnym czytali-
śmy „Pippi Pończoszankę” Astrid 
Lindgren i „Przygody Scyzoryka” 
Hanny Ożogowskiej. Wykonane 
przez dzieci książki wystawiane są 
w holu szkoły. Już mamy plany na 
następny semestr – będziemy po-
znawać przygody Lassego i Mai, 
którzy prowadzą Biuro Detektywi-
styczne. Wszystko to spisali Martin 
Widmark i Helena Willis. 

~I. Bryszak, M. Matwiej

Jak dobrze usiąść na kolanach 
Dziadka i wtulić się w ramio-
na kochającej Babci 

Są takie dwa dni w roku, kie-
dy pomimo zimowej aury każ-
demu robi się cieplej na sercu. 
To święto naszych kochanych 
Babć i Dziadków. 19 i 30 stycznia 
w lusowskiej szkole odbyła się 
z tej okazji wielka uroczystość, 
na którą zaproszono szacownych 
gości. Przedszkolaki i drugokla-
siści już od samego rana niecier-
pliwie czekały na tę wizytę. Po 
przybyciu seniorów i zwiedzeniu 
szkoły w drodze na II piętro, zo-
stali oni ciepło przywitani przez 
wychowawczynie, które złoży-
ły życzenia wszystkim Babciom 
i Dziadkom. W  pięknie udekoro-
wanych salach dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, tań-
czyły. Na twarzach oglądających 
występy malowało się rozczule-
nie, a gdzie niegdzie można było 
zauważyć łzy wzruszenia. Mali 
artyści z przejęciem odtwarza-
li swoje role, a oklaski czcigod-
nych gości rozbrzmiewały w ca-
łej szkole. Wnuki obdarowały 
Babcie i Dziadków  przygotowa-
nymi własnoręcznie upominka-
mi. Były to piękne korony, laur-
ki z życzeniami oraz bajeczne 
portrety wnucząt. W kawiarence 

zorganizowanej na II piętrze go-
ści przywitała Dyrektor Aleksan-
dra Kolendo, która jako babcia 
sześciu wnucząt doskonale zna 
radości wynikające z posiadania 
wnuków. Stoły uginały się pod 
ciężarem smakołyków przygo-
towanych przez rodziców przed-
szkolaków. W aromacie  świeżo 
parzonej kawy, w trakcie miłych 
rozmów i wesołych śmiechów 
nawiązały się nowe znajomości, 

snuły się opowieści dziadków 
z czasów, gdy sami byli uczniami.  
Wspaniała atmosfera, która towa-
rzyszyła spotkaniu była okazją 
do umocnienia więzi rodzinnych, 
wspólnego spędzenia czasu trzech 
pokoleń. Jeszcze raz wszystkim 
Babciom i Dziadkom składamy 
życzenia wszelkiej pomyślności.

~H. Świąder, M. Monastyrska 
z wychowankami



24       / sąsiadka~czytaj / luty 2012

 edukacja
SP Lusowo

Ach co to był za bal!

Gimnazjum Baranowo

Gimnazjalny Dzień Babci i Dziadka

Z pewnym zaskoczeniem 
babcie i dziadkowie gim-
nazjalistów z Baranowa 

przyjmowali od swych wnuków 
zaproszenia na szkolny Dzień 
Babci i Dziadka. Niejednokrot-
nie uczestniczyli w takich uro-
czystościach w przedszkolu, ale 
nie wierzyli, że także nastolatko-
wie zechcą zaprosić ich do swojej 
szkoły.

Nasi goście zgromadzili się 
19 stycznia w auli baranowskie-
go gimnazjum, gdzie zostali ser-
decznie powitani przez dyrektora 
Piotra Burdajewicza, przewodni-
czącą Rady Rodziców Beatę Sła-
wińską oraz Samorząd Szkolny. 
Po wysłuchaniu życzeń obejrzeli 
pouczający a jednocześnie pełen 
humoru spektakl przygotowany 
przez szkolne koło teatralne pod 
opieką Teresy Mańczak-Ciukszy, 
wysłuchali koncertu kolęd w wy-
konaniu dziecięcego zespołu Trzej 
Królowie z parafii Objawienia 
Pańskiego w Poznaniu. 

Z okazji tego święta przygoto-
wany został też specjalny numer 
gazetki szkolnej Niecodziennik, 

a ekipa naszej telewizji GimPNtv 
nagrała swą kolejną audycję.

Po uczcie dla ducha przyszedł 
czas na strawę dla ciała. Odświęt-
nie udekorowana stołówka zapeł-
niła się seniorami. Gorąca kawa, 
pyszne ciasto upieczone przez 
uczniów i miłe pogawędki dopeł-
niły uroku tego spotkania. W prze-
rwach między rozmowami można 
było zwiedzać szkołę. Przewodni-
kami byli oczywiście uczniowie. 

Nowoczesny, pięknie utrzymany 
budynek zachwycił naszych gości.

Tym wspólnym wieczorem 
chcieliśmy pokazać, jak waż-
ną rolę pełnią Babcie i Dziadko-
wie w życiu młodych ludzi. Ob-
serwując wzruszenie widoczne 
w oczach naszych gości, poczuli-
śmy, że to się udało.

~Tomasz Cierzniak

Pląsy na balu w lusowskiej podstawówce
fot. archiwum

Gimnazjum im. Integracji Euro-
pejskiej w Tarnowie Podgórnym 
organizuje nabór do klasy sporto-
wej w roku szkolnym 2012/2013. 
Promujemy aktywny styl życia  
poprzez systematyczne treningi 
ogólnorozwojowe oraz zespołowe 
gry sportowe, zwłaszcza  koszy-
kówkę i siatkówkę, a także dyscy-
pliny  sportowe zgodne z zaintere-
sowaniami uczniów!

W ramach klasy sportowej za-
pewniamy: 

- wykwalifikowaną kadrę na-
uczycielską i trenerską, 

- 10 godzin zajęć sportowych 
tygodniowo, 

- udział w rozgrywkach sporto-
wych szczebla wojewódzkiego, 

- obozy sportowe letnie i zimo-
we finansowane ze środków szko-
ły, 

- obiady finansowane przez 
szkołę, 

- świetnie spędzone 3 lata nauki 
połączone ze sportem. 

Zapraszamy na egzamin spraw-
nościowy, który odbędzie się 14 
marca 2012 r. o godz. 14.00 w hali 
sportowej OSiR przy ul. Nowej 15 
w Tarnowie Podgórnym. 

Formularz zgłoszeniowy można 
składać do 5 marca 2012 r. w se-
kretariacie Gimnazjum. Formula-
rze można pobrać ze stron www.
osir.pl, www.tarnowo-podgorne, 
www.poziom-wyzej.pl oraz w se-
kretariacie Gimnazjum.

Rekrutacja  
do klasy sportowej
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LO Tarnowo Podgórne

Buntownicy. Wykluczeni.

To tytuł czwartego projektu edukacyjnego zor-
ganizowanego przez Liceum Ogólnokształcą-
ce w Tarnowie Podgórnym, adresowanego do 

zaprzyjaźnionych  ze szkołą gimnazjów. Celem pro-
jektu jest uświadomienie młodzieży przyczyn, form 
i skutków buntu, stworzenie możliwości wyartykuło-
wania swoich lęków, zdiagnozowanie zjawiska wy-
kluczenia, a w konsekwencji wypracowanie postaw 
tolerancji wobec „innych” – społecznie, kulturowo, 
narodowościowo.

W tym celu zaproponowano uczniom gimnazjów 
udział w różnych działaniach: literackich, redakcyj-
nych, teatralno – recytatorskich. Pierwszemu z nich 
przyświecała myśl Alberta Camusa „Aby istnieć, 
trzeba się buntować”, a w ramach owego działania 
należało przygotować montaż poetycki oparty na 
tekstach, których tematem jest bunt lub wyklucze-
nie. Występy odbyły się 13 stycznia w naszym Li-
ceum. Wykonawcom stworzono możliwość odejścia 
od „akademijnego” sposobu prezentacji tekstów, 
z czego chętnie skorzystali, anektując na  potrzeby 
etiud czy recytacji różne miejsca w budynku-hol, 
schody, klasę, szatnię i – jak zawsze wzbudzający 
wśród uczestników sympatię  –  Hades. Zaczęliśmy 
od pokazania licealnego lip duba, w którym siły do-
bra zmagają się z siłami zła, potem rozprawę sądo-
wą nad Małym Księciem i Różą na schodach holu 
przeprowadzili gimnazjaliści z Baranowa, których 
przygotowała Teresa Mańczak-Ciuksza. Następnie 
prezentowały  się uczennice z Gimnazjum w Dusz-
nikach, grupa teatralna z 68 Gimnazjum w Poznaniu, 

dziewczyny z Gimnazjum w Tar-
nowie Podgórnym przygotowa-
ne przez Olgę Dragan, uczenni-
ce z Gimnazjum w Kaźmierzu, 
a na końcu gospodarze – grupa 
„Przy Okazji” z LO w Tarnowie 
Podgórnym (opiekun – Grażyna 
Smolibocka). Młodzież mówiła 
tekstami Jacka Kaczmarskiego, 
Wisławy Szymborskiej, Andrzeja 

Bursy, Edwarda Stachury, Stani-
sława Barańczaka.

Dziękujemy uczestnikom i ich 
opiekunkom i zapraszamy do 
udziału w drugim działaniu, czy-
li w konkursie na wiersz, którego 
myśl przewodnia brzmi „Buntuję 
się, więc jestem”. 

~Organizatorzy-Liceum  
Ogólnokształcące w Tarnowie 

Podgórnym

WZP.6721.11.2011 Tarnowo Podgórne, dnia 7 lutego 2012 r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 15.03.2012 r. do 04.04.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 
19.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionu-
je 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 adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapo-
znać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. 
oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne informuje, że w dniu 7 lu-
tego 2012 r. wywiesił w siedzibie  
Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, do publicz-
nej wiadomości, na okres 21 dni, 
wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu:

•  Jankowice – powierzchnia 
5000 m2 z działki o nr geod.  
125/1

Szczegółowe informacje o 
przedmiocie najmu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami– pok. nr 11 
tel. (061) 89-59-208.
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  ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 7 lutego 2012 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 

651 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy w drodze przetargu nieograniczonego 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

Działka ewid. nr 231 zapisana w księdze wieczystej o nr  KW PO1P/00068209/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu - Stare Miasto.

OBRĘB
Jankowice - wieś położona w gminie Tarnowo Podgórne, woj. Wielkopolskie, 15 km na zachód od Poznania. Lokaliza-
cja wsi jest bardzo atrakcyjna, w pobliżu trasy Warszawa - Berlin (droga krajowa nr 92).

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI  Działka o nr  231

ADRES NIERUCHOMOŚCI Jankowice, ul. Ogrodowa

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia działki – 18,3290 ha. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 1,56 ha

OKRES DZIERŻAWY 25 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy – pałac wraz z gruntem niezbędnym do jego obsługi. Powierzchnia użytkowa całko-
wita obiektu: 1620,08 m2, Obiekt wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych. Gmina dysponuje decyzją dotyczącą 
pozwolenia na remont i przebudowę budynku pałacu z dostosowaniem dla potrzeb funkcji hotelowo – restauracyjnej 
oraz budowy budynku hotelowego w miejscu istniejących zabudowań gospodarczych. Decyzją Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków z dnia 31 stycznia 1952r. pałac został wpisany do rejestru zabytków pod Nr 2492/A.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia działalności konferencyjno – restauracyjno- hotelowej.

CZYNSZ DZIERŻAWY
11.423 zł +aktualna stawka podatku VAT. Czynsz płatny w stosunku miesięcznym.
Poniesione nakłady zostaną rozliczone w czynszu.

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i 
usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok 
następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowego terenu wokół pałacu na odrębnych warunkach.

Wykaz wywieszono od 7 lutego do 28 lutego 2012 roku.
Wnioski o dzierżawę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nie później niż do ostatniego dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami pok. 12 tel. 61 89-59-251

Wizualizacja pałacu po remoncie oraz budynku hotelowego w miejscu 
istniejących zabudowań przypałacowych.

Dotychczas przeprowadzone prace rewitalizacyjne 
obiektu:
• remont kapitalny dachu
• remont kapitalny stolarki okiennej i drzwiowej
• odwodnienie i izolacja fundamentów
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  ogłoszenia
WZP.6721.4.2012 Tarnowo Podgórne, 2012-02-06

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy uli-
cą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie 
ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A (Chyby).

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/246/2011 z dnia 13 grudnia 
2011roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach 
pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w 
rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 27.02.2012r. do 19.03.2012r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 05.03.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.04.2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne – Tadeusz Czajka

WZP.6721.1.2011 Tarnowo Podgórne, 2012-02-06
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy 
Jeżynowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejo-
nie ul. Jeżynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 22.02.2012r. do 15.03.2012r., ul. Poznańska 115, w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 27.02.2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.03.2012r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne – Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY: 

I. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Podgór-
ne, Przeźmierowo ul. Akacjowa; obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 
7, działka 9/6 (RVI) pow. 1478 m2, KW PO1P/00169996/4 - właściciel 
Gmina Tarnowo Podgórne;

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 443.400,00 zł (słownie: czte-
rysta czterdzieści trzy tysiące czterysta zł)

- wadium w wysokości 22.170,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysią-
ce sto siedemdziesiąt zł);

- postąpienie minimalne 4.434,00 zł;
- opis nieruchomości: granice działki tworzą kształt trójkąta. Teren 

nieruchomości płaski, zagospodarowana jako działka ogrodowa, ogro-
dzony. Działka zabudowana altanką ogrodową. (mapy ewidencyjne do-
stępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/);

- zgodnie z ważną decyzją o warunkach zabudowy Nr 
WZPGN/7331-92/10 z dnia 4.05.2010r. nieruchomość przeznaczona jest 
pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudo-
wie wolnostojącej. 

II. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Lusowo ul. Poznańska; obręb Lusowo, arkusz mapy 1,  dział-
ki nr: 233/17 (RVIa), 238/6 (RIVa) o pow. łącznej 1455 m2,   KW 
PO1P/00213467/1 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne;

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 291.000,00 zł  (słownie: dwie-
ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł);

- wadium w wysokości 14.550,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt zł);

- postąpienie minimalne 2.910,00 zł;

- opis nieruchomości: działki nr 233/17, 238/6 są niezabudowane, 
niezagospodarowane, teren płaski, porośnięty niską roślinnością, bez-
pośrednie sąsiedztwo tereny mieszkaniowe jednorodzinne (mapy ewi-
dencyjne dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/);

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w Lusowie 
cześć B, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
LXVII/661/2002 z dnia 5.03.2002r. opubl. w Dz. Urz.Woj.Wlkp. nr 
87, poz. 2225 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w Luso-
wie cześć A i B, zatwierdzonym uchwałą XL/241/2004 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dnia 28.09.2004r, opubl. w Dz. Urz.Woj.Wlkp. nr 167 
poz. 3592, działki nr 233/17, 238/6, znajdują się na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki nr 233/17, 
238/6 o pow. łącznej 1455 m2  stanowią łączność gospodarczą, zabudowa 
działek jest możliwa w połączeniu z sąsiednią działką. (tekst planu do-
stępny jest na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/)

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 29 lutego 2011r. 
(środa) o godz. 9oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115. Wadium (w gotówce) należy wnieść najpóźniej do dnia 
22 lutego 2012r. (środa) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING 
Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upły-
nął w dniu 3 sierpnia 2011r. 

Pierwszy przetarg przeprowadzono 23.12.2011r.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 
61-89-59-261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka 
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Zawodnicy naszego klubu 
wzięli udział w zawodach 
szermierczych „XV. Sege-

berger  Winterturnier”, który od-
był się 21 stycznia w Bad Sege-
berg w Niemczech. W imprezie 
ogółem uczestniczyło 160 zawod-
ników i zawodniczek, głownie 
z niemieckich klubów.

Szpadzistka UKS ATLAS We-
ronika Nawrot  po udanej rundzie 
walk eliminacyjnych, wygrała 
trzy kolejne pojedynki w elimi-
nacjach bezpośrednich i osta-
tecznie zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii A-Jugend, odpowied-
nik naszego juniora młodszego 
roczniki 1995-1997.

Drugi nasz zawodnik Miłosz 
Urbański rocznik 2003 startował 
w kategorii 2001 i młodsi. Po 10 
walkach stoczonych w dwóch 
rundach zajął ostatecznie wyso-
kie 4 miejsce w swojej kategorii.

Sukces szpadzistów UKS ATLAS!

Za okazaną pomoc i wsparcie 
pragnę podziękować tacie Miło-
sza, Panu Urbańskiemu, bez któ-

rego ofiarności nasz udział w tur-
nieju byłby niemożliwy.

~mgr Paweł Kapłon  
Prezes UKS ATLAS

Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym 
informuje swoich członków, że 19 lutego 
zostaną rozegrane zawody podlodowe na Je-

ziorze Niepruszewskim. Zbiórka zawodników o 9.00 
na plaży w Niepruszewie. Obowiązuje aktualne ze-
zwolenie na wędkowanie Okręgu Poznańskiego 
PZW.

5 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła 
tarnowskiego. Członkowie po wysłuchaniu spra-
wozdań z działalności koła za 2011 rok, zarządu 
koła, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego spra-
wozdania zatwierdzili. Zatwierdzony został prelimi-
narz budżetowy i plan pracy na 2012 rok. Członko-
wie Koła zatwierdzili zmiany personalne członków 
funkcyjnych przez kooptację. Obecny skład Zarządu 
Koła:

Prezes Koła Marek Perz
Viceprezes ds. sportu Zdzisław Braciszewski
Viceprezes ds. młodzieży Marek Pazgrat
Skarbnik Bogdan Kasprzak
Sekreterz Ryszard Sajnaj
Gospodarz Koła Janusz Łochowicz
Członek Zarządu Dariusz Goroński

Sąd Koleżeński: Tadeusz Kaczmarek - Przewodni-
czący, Leszek Brzuskiewicz – sekretarz, członkowie: 
Piotr Gąsiorek, Roman Żyliński i Łukasz Rozmus. 

Wiadomości wędkarskie
Przedstawiciel Zarządu Okręgu 

PZW w Poznaniu wręczył odzna-
czenia członkom Koła:  Januszo-
wi Łochowiczowi Srebrną Od-
znakę PZW za Zasługi dla PZW, 
Zbigniewowi Cegłowskiemu Me-
dalem za Zasługi dla PZW. Wrę-
czono również puchary zawodni-
kom w konkursie Grand Prix Koła 
za 2011 rok. 

Sekretariat czynny w każdy 
wtorek, w godz. 16.30 – 19.00, 
tel. kontaktowy 517 586 261. 
Przypominamy o zdawaniu reje-
stru połowu ryb na Jez. Lusow-
skim i Baranowie za 2011 rok. 

Zarząd Koła wyraził podzięko-
wania dla firmy Komplet Polska 
za miłą i serdeczną współpracę.

~Marek Perz Prezes Koła

Plan pracy na 2012 rok:
19.02 – zawody podlodowe, Jez. Niepruszewskie
1.04 – zawody na rozpoczęcie sezonu, stawy Baranowo
14.04 – sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego
1.05 – zawody o Puchar Gerarda Raszewskiego, rz. Warta, 
26.05 – Dni Gminy, stawy Baranowo
10.06 – Mistrzostwa Koła, Jez. Lusowskie
15.07 –  zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,  

stawy Baranowo
19.08 –  zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

o Puchar Posła na Sejm RP Waldy Dzikowskiego
24-26.08 – zawody Bardo – Tarnowo Podgórne,
9.09 – zawody spinningowe, rz. Warta,
22.09 – sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego
7.10 – zawody spinningowe rz. Warta,
21.10 –  Zawody 25 finalistów konkursu Grand Prix Koła,  

Jez. Lusowskie 
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Już po raz trzeci Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne przy-
znał stypendia sportowe na 

2012 r. Otrzymało je dwudziestu 
pięciu sportowców. 

Znaleźli się wśród nich: KK 
Alfa Vector Tarnowo Podgórne: 
- Małgorzata Leopold, Patrycja 
Kicińska, Martyna Pilarska, Li-
wia Strzelczak, Joanna Filip, Ju-
lia Kita, Dominika Zygarłowska 
oraz Tomasz Derda; UKS Sprint 
Przeźmierowo: Dennis Bau-
wens,  Mateusz Wilczyński; GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne:  
Dominika Borkowska, Wojciech 
Sykała, Dawid Brygier, Kacper 
Kistowski, Jakub Hercog, Mar-
cin Karbowy, Andrzej Marciniak, 
Gracjan Szeląg i Maciej Moczyń-
ski; UKS Orkan Przeźmiero-
wo: Mateusz Świerczyński; UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne: Zu-
zanna Roszkiewicz oraz KK Sa-
muraj Tarnowo Podgórne: Ju-
styna Gralak, Maciej Kosmacz, 
Aleksander Kunicki, Jan Podwor-
ny.

~Ania Gibała 

Rywalizacja sołectw Gminy Tarnowo Podgórne trwa. 28 stycz-
nia na hali OSiR w Przeźmierowie zmierzyło się dziewięć so-
łectw, spośród których najlepsze okazało się Tarnowo Podgórne. 

Druga runda sołeckich mistrzostw w sezonie 2011/2012 tak samo jak 
i pierwsza składała się z dziewięciu konkurencji: szachy, warcaby, wie-
lobój rodzinny i rekreacyjny, przeciąganie liny, konkurs wiedzy, strza-
ły na bramkę, podnoszenie ciężarka oraz rzut lotką do tarczy. Wyniki 
przedstawiają się następująco:

- wyniki drugiej rundy
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 1  TARNOWO PODGÓRNE 120,5 

 2  GÓRA 115,5

 3  SWADZIM 111,5 

 4  BARANOWO 110,5 

 5  PRZEŹMIEROWO 108 

 6  RUMIANEK 107,5 

 7  SADY 97,5 

 8
 LUSÓWKO  
I KOKOSZCZYN 

96,5 

- wyniki po dwóch rundach
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 1  TARNOWO PODGÓRNE 243,5 

 2  GÓRA 230,5 

 3  PRZEŹMIEROWO 218 

 4  BARANOWO 216,5 

 5  SADY 212,5

 6  LUSÓWKO 209,5 

 7  KOKOSZCZYN I SWADZIM 189,5

 9 RUMIANEK 107,5 

 10  WYSOGOTOWO  47

~Ania Gibała

To już kolejny krok. Drugi w piątej edycji tur-
nieju mini koszykówki – „Pierwszy krok do 
basketu”. Impreza odbyła się 4 lutego na hali 

sportowej OSiR w Przeźmierowie. 
Spotkania jak zawsze były bardzo emocjonujące 

i obfitowały w wiele ciekawych akcji. W sobotnich 
rozgrywkach trwających prawie trzy godziny wzięły 
udział wszystkie drużyny. 

Oto wyniki:
 SP TARNOWO PODG.  vs SP PRZEŹMIEROWO  
- 10:40
SP TARNOWO PODG. vs SP PLEWISKA  - 14:20
 SP TARNOWO PODG. vs INEA AZS POZNAŃ 
- 25:28
SP LUSOWO vs SP PLEWISKA - 14:45
SP LUSOWO vs INEA AZS POZNAŃ - 22:37
SP PRZEŹMIEROWO vs SP STĘSZEW - 62:14
SP PLEWISKA vs SP STĘSZEW - 42:12

Drugie zmaganie sołectw

TABELA PO DRUGIM TURNIEJU
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY PKT. ZDOBYTE – PKT. 

STRACONE

1 SP PLEWISKA 5 10 193:54

2 SP PRZEŹMIEROWO 4 8 206:47

3 INEA AZS POZNAŃ 4 6 89:116

4 SP STĘSZEW 4 5 63:172

5 SP LUSOWO 4 4 58:181

6 SP TARNOWO PODÓRNE 3 3 49:88
~Ania Gibała

Drugi krok

Przyznano 
stypendia 
sportowe
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Pierwsza runda sezonu zasadniczego za wami. 
Jaka była ona dla GKS Tarnovia?

Najkrócej mówiąc – rozczarowująca. Wygraliśmy 
siedem spotkań, a cztery przegraliśmy. Obstawia-
łem, że pierwszą rundzie powinniśmy zakończyć 
z bilansem 9 -2, albo nawet 10-1, ale niestety moje 
założenia nie pokryły się z rzeczywistością.

Które porażki były najbardziej bolesne?
Każdy przegrany mecz bardzo przeżywaliśmy. 

Z ostatnich najbardziej bolesna była zaledwie dwu-
punktowa przegrana z trzecioligowym PBG Basket 
Poznań. Trochę pokrzyżowało nam to plany. Gdy-
byśmy wygrali te spotkanie, to bylibyśmy teraz na 
upragnionym drugim miejscu gwarantującym awans 
do dalszych rozgrywek.

W sezonie 2011/2012 zadebiutowałeś w roli 
szkoleniowca drużyny seniorów. Dotąd byłeś za-
wodnikiem. Spróbuj się ocenić.

Od oceniania mojej pracy jest zarząd klubu i kie-
rownik sekcji koszykówki. Jeśli jednak pytasz 
o różnice pomiędzy byciem zawodnikiem a trene-
rem, to są to dwie zupełnie inne role. Przede wszyst-
kim odpowiedzialność jest zdecydowanie większa. 
Będąc zawodnikiem musiałem martwić się jedynie 
o swoją formę i odpowiednie przygotowanie do tre-
ningów i zawodów. Jako trener muszę dbać o for-
mę każdego zawodnika, przygotować ich i siebie do 
treningów i spotkań, opracować założenia i taktykę 

Koniec pierwszej rundy

gry, a następnie egzekwować jej 
realizowanie.  Jeśli jednak mó-
wimy o emocjach, to większych 
różnic nie ma. Sukces i porażka 
smakują podobnie, może tylko 
stresu jest troszkę więcej, ale 
dzięki wcześniejszej pracy trener-
skiej z grupami młodzieżowymi 
byłem na to przygotowany. 

Po 15. kolejkach Tarnovia 
zajmuje czwarte miejsce w ta-
beli. Jak poprawić tę sytuację?

Po prostu musimy grać sku-
teczniej, bardziej agresywnie, 
z determinacją i wiarą w swoje 
umiejętności.

Kto według Ciebie jest fawo-
rytem w walce o awans do II 
ligi? 

Już przed sezonem wiedzieli-
śmy, że bardzo mocna będzie Piła 
– spadkowicz z drugiej ligi, de-
biutanci z Kalisza oraz jak zwy-
kle Obra Kościan. Zdecydowanie 
zaskoczył nas zespół z Poznania, 
z którym przegraliśmy obydwa 
spotkania, a który jest aktualnie 
na drugim miejscu w tabeli.

Jak oceniasz dotychczasowe 
mecze?

Wygraliśmy trzy spotkania: 
z Kościanem, Gnieznem i Ko-
bylinem, a przegraliśmy z PBG 
Basket. Gdyby nie ta nieszczęsna 
porażka mógłbym powiedzieć, 
że wykonaliśmy plan w 100%. 
Nie poddajemy się jednak i wciąż 
wierzymy, że uda nam się zająć 
po sezonie miejsce w pierwszej 
dwójce. Zostało jeszcze siedem 
kolejek, w trakcie których dużo 
może się zdarzyć. 

Więcej informacji o tym co 
dzieje się w drużynie: www.tar-
noviabasket.pl

Rozmawiała: Ania Gibała

WYWIAD Z MARKIEM ŁODYGĄ, TRENEREM KOSZYKARZY GKS TARNOVIA 
TARNOWO PODGÓRNE 
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Tarnowski Lew

DAM PRACĘ
• Drukarnia zatrudni do ochrony z grupą inwalidzką – 
Wysogotowo.Telefon 61 626 22 20
• Nowo powstający ośrodek korepetycyjny szuka 
kreatywnych i  pełnych pasji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów szkolnych gotowych wspierać dzieci 
i młodzież oraz ich rodziców w pokonywaniu trudności 
szkolnych oraz przygotowaniu do egzaminów. Zgło-
szenia przyjmujemy pod adresem mailowym zaczaro-
wanelekcje@wp.pl
• Firma SkillHouse mieszcząca się w Tarnowie Podgór-
nym zatrudni osobę do telefonicznej obsługi klienta. 
Wymagane wykształcenie min. Średnie,  dobra obsłu-
ga pakietu MS Office oraz doświadczenie w dziale Call 
Center. Oferujemy: samodzielne stanowisko, atrakcyj-
ne wynagrodzenie (podstawa +premia), praca w opar-

ciu o  umowę zlecenie. Zainteresowanych prosimy 
o  przesyłanie aplikacji na adres praca@skillhouse.pl 
z dopiskiem CallCenter
• Drukarnia zatrudni do pracy w introligatorni – z oko-
lic Wysogotowa. Telefon 61 626 22 20
• SZUKAM PRACY
• Mama 6-miesięcznej córki zaopiekuje się dzieckiem 
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 
• Kobieta lat 31, wyższe, prawo jazdy kat. B, obsługa 
komputera, urządzeń biurowych, Płatnik - szuka pracy, 
tel. 691-362-374, email: mnijak@wp.pl
• Mężczyzna lat 27, średnie, B+E, wózki widłowe, suw-
nice, komputer, j. agnielski - szuka pracy, tel. 604 695 
514

• 32 lata do prac porządkowych po szkole ogrodniczej 
PILNIE SZUKAM PRACY, tel. 788 396 665.
• Posprzątam dom lub mieszkanie, tel. 794 108 133
• Pani (45) wykształcenie wyższe - szuka pracy - naj-
chętniej korepetycje (ang + przedmioty ścisłe), opieka 
nad dziećmi lub inne. tel 72 85 10 846
• Kierowca-emeryt, kat.BCD podejmie pracę. tel. 693-
762-636
• Zaopiekuję się starszą osobą i jej domem, 3 dni w ty-
godniu, posiadam samochód - 888 680 156
• Pilnie szukam pracy: sprzątanie domu - od ponie-
działku do czwartku 10zł/godz., Przeźmierowo, Bara-
nowo 722 009 372
• Mężczyzna 32, szuka pracy: mechanik, monter, ser-
wis maszyn, BHP e transporcie, obsługa koparek, wóz-
ków, ładowarek. Angielski, komputer, prawo jazdy B - 
601 433 117

Marek Łodyga
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Naszej Koleżance Ewie Braniewicz  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

Męża  

składają Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy oraz 

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Leonhard z Radnymi

Trzeba wielu lat, by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila, by go stracić.
Stanisław Jerzy Lec    

Z  głębokim  żalem  przyjęliśmy wiadomość,  
że dnia 4 lutego odszedł  z naszego grona

Ś p

KRZYSZTOF PRZYBYLSKI
Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej

w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne

Człowiek o wielkim sercu. Fachowiec zaangażowany w pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Zawsze gotowy do niesienia pomocy,  

każdemu kto jej potrzebował.
 

Poruszeni niespodziewaną śmiercią naszego długoletniego  pracownika i przyjaciela
Żonie, Córce, Najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom

Wyrazy głębokiego  współczucia składają:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi
Sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne 

Naszemu Koledze Arturowi Błażejczykowi 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki 
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  
wraz z Radnymi

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

śp. Celiny Kożuchowskiej 

składają 
Zarząd i członkowie Klubu Seniora w Tarnowie 

Podgórnym

Wszystkim 
uczestniczącym  

w ostatniej drodze 

śp. Celiny 
Kożuchowskiej 

za modlitwę, zamówione 
msze św. i wsparcie 

zgłębi serca dziękujemy
Syn Leszek z rodziną

Naszemu Koledze Jędrzejowi Rost 
wyrazy serdecznego współczucia z powodu 

śmierci 

brata 
składają 

Zarząd oraz członkowie Klubu Seniora  
w Tarnowie Podgórnym

Naszej Koleżance

Mieci Hałas
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci 

Teściowej
składają 

Zarząd oraz członkowie Klubu Seniora  
w Tarnowie Podgórnym

Naszej koleżance 

Helenie Kruszona
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci brata 

Śp. Stanisława Waszkiewicza 

składają Zarząd i Członkowie Klubu Seniora  
w Sadach
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502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE

WĘGIEL
WORKOWANY:

ORZECH, EKO GROSZEK
Przy zakupie powyżej
5 worków dowóz na 

terenie gminy - GRATIS!

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

• organizujemy kursy prawa jazdy
   kat. A1, A, B1, B, C, CE
• badania lekarskie na miejscu
• kwalifikacje wstępne
• przewóz rzeczy i osób

O.S.K
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 501 713 670

tel. 696 478 669

Angielski
z dostawà do domu

Ucz si´ szybko i efektywnie

DOM DO WYNAJ¢CIA
CENTRUM TARNOWA PODGÓRNEGO

DLA FIRMY LUB NA 2
NIEZALE˚NE MIESZKANIA

607 421 052

tel. 668 405 327

DREW - MONT
USŁUGI STOLARSKIE
• meble kuchenne
• szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi
• schody, balustrady
• płoty, altany, place zabaw
• renowacja mebli, odnawianie schodów

DO KOŃCA MARCA OBNIŻAMY CENY KARNETÓW O 20%

tel. +48 518 680 995
WWW.KOVA.COM.PL
UL. BIEDRONKI 4, 60-185 SKÓRZEWO

innowacyjne studio fitroll

pomieszczenia warsztatowe,
lub na magazyn - 100m2

w Tarnowie Podgórnym

Oddam w dzierżawę

tel. 607 914 592

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

Dane kontaktowe: 504-139-651
mail: malgorzatamroczkowska@wp.pl

Szukam osoby do pomocy w domu
i opieki nad 3-letnim dzieckiem.

Praca w Baranowie, pełen etat.
Wymagane prawo jazdy i mobilność.

Wymagania:
• znajomość oprogramowania AUTODESK/ INVENTOR

• doświadczenie z wentylacją HVAC
• doświadczenie w projektowaniu konstrukcji blachowych

Producent kabin lakierniczych w Sadach zatrudni:

PROJEKTANTA

Aplikacje proszę przesyłać na adres: finanse@autokabina.pl

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!!

zatrudni:

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań,
tel.: 61 846 07 23, e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl, w tytule: produkcja.

PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
Praca w Sadach

Praca przy montażu ręcznym i półautomatycznym elementów elektronicznych. 
Wymagania: minimum 6 miesięczne doświadczenie na produkcji.

Zapewniamy bezpłatny dojazd zakładowym autobusem z Poznania.

REHABILITACJA I MASAŻ
Tarnowo Podgórne, Przychodnia lekarska

ul. Szkolna 1 I p. gab. nr 4

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

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

„KACZUSZKA”

Przeźmierowo, ul. Południowa 84
tel. 61 652 40 56,  696 483 494

Przedszkole Niepubliczne „Kaczuszka” zaprasza wszystkie 
dzieci w wieku od 2 do 5 lat do wspólnej zabawy i nauki w no-
wym roku szkolnym 2012/2013.
Zapewniamy wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń podczas 
wypraw w nieznane. Oprócz interesujących zajęć edukacyjnych 
oferujemy spotkania z  muzyką na „żywo”, teatrem, tańcem, 
ciekawą książką oraz zabawy ruchowe w przestrzennym i bez-
piecznym placu zabaw. Zapewniamy fachową opiekę pedago-
giczną i cepłą, przyjazną atmosferę. Więcej informacji o przed-
szkolu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 
www.przedszkole-kaczuszka.pl lub odwiedzając nas osobiście.

Informujemy, że rozpoczęliśmy już nabór dzieci
na nowy rok szkolny 2012/2013.

ZAPRASZAMY
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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

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

NOWE NIŻSZE CENY!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 61 814 66 65
pon.-pt. 10.00 -17.00, sobota 9.00 - 14.00

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

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

DOM DO WYNAJ¢CIA
CENTRUM TARNOWA PODGÓRNEGO

DLA FIRMY LUB NA 2
NIEZALE˚NE MIESZKANIA

607 421 052

SZANOWNI RODZICE!!!
Wybór przedszkola dla wielu Rodziców staje się prawdziwym 

wyzwaniem, zanim podejmiecie Państwo decyzję zachęcam do 
zapoznania się z informacjami o nas.

WITAMY W PRZEDSZKOLU PRYWATNYM

(rok założenia 1988)

 Misją naszego przedszkola jest stwarzać dzieciom radosne i bezpieczne 
dzieciństwo, czuwać nad ich wszechstronnym rozwojem, zapewniać atrakcyjny 
pobyt w przedszkolu, tworzyć ciepłą i pełną miłości rodzinną atmosferę 

w małych grupach, służyć rodzicom i wspierać ich w wychowaniu 
i rozwoju ich dzieci.

 Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dzięki naszym 
staraniom czuje się akceptowane i szczęśliwe. Wszystkie dzieci przygotowujemy 

do przyżywania sukcesu, ale też do radzenia sobie z porażkami. Realizujemy 
obowiązkowe rozczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
 Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową w oparciu o program educkacji przedszkolnej 
wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” Małgorzaty 

Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
 Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych 

tj: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopeda, taniec, 
basen, religia. Często uczestniczymy w teatrzykach i koncertach muzycznych. 

Organizujemy rozmaite wycieczki.
 Nasz zespół nauczycielek tworzą osoby z wyższym wykształceniem 

pedagogicznym, przygotowane do pracy z małymi dziećmi, będące absolutnie 
oddane pracy, która stanowi ich osobistą pasję.
 Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 17.30

 Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat
 Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki starnnie przygotowywane 

w naszym przedszkolu: śniadanie, obiad, 2 podwieczorki.
 Za budynkiem przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci wyposażony 

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

Przedszkole „Pod Muchomorkiem” to placówka z tradycjami i bogatym 
doświadczeniem tworzona przez osoby, które kochają dzieci.

Drogi Rodzicu!
Twoje Dziecko to największy skarb, dlatego powierz je w godne ręce.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Przeźmierowo, ul. Dolina 29
www.pppm.pl

pppm@pppm.pl

tel. 61 8142 596
kom. 501 578 608

„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”

(owocowe)
tel. 61 814 48 94

DREWNO
KOMINKOWE

SZUKAM DOBREGO SPRZEDAWCY 
DO SKLEPU W BARANOWIE  

OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ 
MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ POD NUMERAMI  

TEL.: 600 777 608, 600 870 240  
LUB POD ADRESEM MAILOWYM
zamówienia@zielonaspizarnia.pl
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PLAN ZAJ¢å

Zaj´cia aerobowe - 50 minut                                          Joga - 90 minut

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

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

GODZ. PN WT ŚR CZ PT SO

9.00
PŁASKI

BRZUCH&STRECH
ADA

ZUMBA
MONIKA

10.00 ZUMBA
MONIKA

STRECH
(gr. zamknięta )

ADA

PŁASKI
BRZUCH&STRECH

ADA

ABT
PAULINA

16.30
ABT

KAROLINA
(gr. zamknięta)

FUT BURNER
ADA (16,00)

17.00 PILATES
RENATA G

ZDROWY KRĘGOSŁUP
BARTEK

ZUMBA
MONIKA

18.00
ABT

RENATA G
FAT BURNER

KAROLINA
ABT

PAULINA
ABT

MAGDA
FAT BURNER

RENATA G

19.00
HI LOW
MADZIA

STEP
MAGDA

HI LOW
MADZIA

STEP
MAGDA

PILATES
PAULINA

20.00

JOGA
RENATA

(zajęcia 1,5h)

BODY SCULP
MAGDA

JOGA
IWONA

(zajęcia 1,5h)

21.00 ZUMBA
MONIKA

TAI CHI
JACEK

Nowe zajęcia ZUMBA PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK, SOBOTA

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

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

HOTEL RESTAURACJA SPA
SPA
• KOSMETYKA
• MEDYCYNA ESTETYCZNA
• ZABIEGI LASEROWE
• DIETETYKA
• SALON FRYZJERSKI
• MASA˚E CIAŁA

RESTAURACJA
•  IMPREZY 

OKOLICZNOÂCIOWE I FIRMOWE
• LUNCHE
• MAŁY CATERING

KOLACJA WALENTYNKOWA OD 100 ZŁ ZA PARĘ
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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

• 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

ZABAWA KARNAWA¸OWA

18 luty 2012ZABAWA KARNAWA¸OWA

18 luty 2012

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

godz. otwarcia: pn-pt 10.00-18.00
                      sob 10.00-14.00

JULKA
Przeźmierowo

ul. Rynkowa 130
 500 085 703

SPA DLA PSA

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570
www.gkcosmetics.pl

Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

tel. 509-393-714

Projektowanie ogrodów
Badanie PH gleby

Wapnowanie trawników
Cięcie i łupanie drewna

Każda klientka, która odwiedzi nasz salon i wykona koloryzację,
otrzyma prezent: masaż i nawilżanie gratis.

Już dziś zarezerwuj chwilę relaksu i umów się na odprężającą wizytę.

Salon TWÓJ STYL i JA
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 66/1

zaprasza na DNI PRZYJEMNOŚCI  od 21.02 do 10.03

Więcej informacji pod nr telefonu 506 109 831 lub 502 924 219
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

ANGIELSKI
Nauka od podstaw

Korepetycje
tel. 725 122 714

SKLEP MEDYCZNY

sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, wózki

Zapraszamy
Przeźmierowo, Rynkowa 76

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

INSTALACJA ANTEN
NOWA TELEWIZJA
CYFROWA

509 156 005Tarnowo Podgórne

DVB-T

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´

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, wnioski o zwrot VAT,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

Oferujemy również dodatki:
welony, rękawiczki, żakiety,

podwiązki, ozdoby do włosów i na szyję.

SuknieÂlubne

Gaj Wielki, ul Kościelna 12
tel. 691 771 211

ATRAKCYJNE CENY

Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 2, tel. 061 652 40 07
zapraszamy równie˝ do sklepu w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 7

tel. 061 816 44 95 w którym oferujemy dodatkowo bogaty wybór:
TAPET, FARB, PANELI

UWAGA!UWAGA!
TANIE:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY

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
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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

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

Krzysztof
               Ratajczak

tel. 605 822 768
TANIE NOCLEGI

61 8142 850

Wynajm´ mieszkanie
w Sadach

• Raty!
• Badania lekarskie na miejscu
• Materiały do nauki w cenie kursu
• Wykłady i plac manewrowy na miejscu
• Na jazdy dojazd po kursanta

OÊrodek Szkolenia Kierowców

„SOKÓ ”̧
Organizuje kurs kierowców kat. B

Tarnowo Podgórne, ul. Różana 9
Rozpoczęcie kursu dnia 17.02.2012 o godz. 17.00.

Następne rozpoczęcia kursu
co tydzień w czwartki o godz. 17.00

Zgłoszenia tel. 502-372-599

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ WĘGLA

węgiel polski
wysoka jakość

Barotowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 602 573 144    507 013 325

od 1 tony transport gratis!

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

mail: kontakt@familycare.net.pl

KONSULTACJA BEZPŁATNA
tel. 601 37 66 14
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

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

WELTENWELTEN

CHŁODNICTWO
lodówki, regały, zamrażarki

KLIMATYZACJA
montaż, naprawa

odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowej

P&W Walkowiak
694 024 850, 694 024 866

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

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
• trudne sytuacje z własnego dzieciństwa,
  relacje z własnymi rodzicami
• problemy w relacjach z innymi ludźmi
• uczucie wypalenia zawodowego
• problemy wieku dorastania / wchodzenie w dorosłość
• nerwice, depresje, zaburzenia lękowe, stres,
  zaburzenia snu

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
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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

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

OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

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

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

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

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)

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
POKOJE

TARNOWO PODGÓRNE
782 225 988

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

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

www.budmar.pl

tel. 696 652 120

ArchiVisual Studio
• Projekty architektoniczne •

• Aranżacje wnętrz • Wizualizacje •
ul. Różana 9, Tarnowo Podgórne

Odzie˝ nowa i u˝ywana
pochodzenia zagranicznego

Anglia, Irlandia, Włochy, Norwegia, Szwecja
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tel. 61 8163 900 / 910, 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

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX

GABINETY 
PRYWATNE:

•  CHIRURG NACZYŃ 
•  ENDOKRYNOLOG 
•  ORTOPEDA DZIECIĘCY 
•  CHIRURG ONKOLOG 
•  UROLOG 
•  NEFROLOG 
•  GINEKOLOG- POŁOŻNIK
•  PSYCHOLOG
•  FIZYKOTERAPIA 

W RAMACH UMOWY 
Z  

•  PROKTOLOG 
/choroby i operacje odbytnicy 
i końcowej części jelita grubego/

• NEUROLOG 
• ALERGOLOG 
• LARYNGOLOG 
• CHIRURG 
• REUMATOLOG 
• ORTOPEDA 
• KARDIOLOG 
• OKULISTA 
• DERMATOLOG 
• PEDIATRA 
• INTERNISTA 

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 piątku

Pracownia  RTG  i USG:  badania przepływów przez naczynia szyjne 
i kończyn, USG  stawów, USG  bioderek • Laboratorium analiz medycznych

MEDYCYNA PRACY
(badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarne, badania kierowców)
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

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

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

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
665 949 178

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

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

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie,
• remonty i prace wykoƒczeniowe w domu.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.plwww.modrzew-ogrody.pl

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

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

dywany, wykładziny,
kanapotapczany, sofy, fotele, 

krzesła, pufy, narożniki itp.

I dużo więcej!
607 95 11 50
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GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO, SZKOLENIA
tel. 507 700 777

TRANSPORT
CI¢˚AROWY

604 284 435

żwir, piasek
ziemia, pospółka

sprzedaż węgla
brunatnego

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 

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95
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fot. Krzysztof Ratajczak

PIOTR NOWAK - za łączenie biznesu i pasji sportowych
Pan Piotr Nowak, prezes firmy VECTOR,  wprowadził do 

Gminy Tarnowo Podgórne nową dyscyplinę sportową – krę-
gle i zaprosił mieszkańców do wspólnego kulania. Dziś nowo-
czesna kręgielnia jest miejscem wielu prestiżowych między-
narodowych i krajowych zawodów. Wśród licznych sukcesów 
tarnowskiej drużyny warto wymienić mistrzostwo Polski seniorów  
w kręglach klasycznych.  Zaangażowany w tworzenie i pracę Tarnow-
skiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Zawsze włącza się w gminne 
inicjatywy kulturalne i sportowe. Gotowy nieść pomoc potrzebującym 
– od lat kręgielnia jest jednym z miejsc organizacji finałów Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

JAN KONIECZNY - za kreowanie klimatu inwestycyjnego
Pan Jan Konieczny, prezes firmy JAKON, prowadząc działalność in-

westorską,  przygotowuje nowoczesne pomieszczenia biurowe i hale 
produkcyjne, ułatwiając polskim i zagranicznym przedsiębiorcom loko-
wanie biznesu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Budując nowocze-
sne osiedle mieszkaniowe zachęca również do zamieszkania na terenie 
Gminy, podkreślając tutejszy wysoki komfort życia. 

ANDRZEJ KAWA  - za przedsiębiorczą wrażliwość
Pan Andrzej Kawa, właściciel firmy GLUTENEX, jest wzorem 

przedsiębiorcy rozumiejącego całym sercem misję biznesu społecznie 
odpowiedzialnego. Produkując żywność dietetyczną  zatrudnia osoby 
niepełnosprawne, z różnymi ograniczeniami zawodowymi. Wspiera 
działalność wielu organizacji charytatywnych.  Przyzakładowe Centrum 
Rehabilitacji pomaga mieszkańcom Gminy w przywracaniu sprawności 
fizycznej.  Praca i otwarte serce Pana Andrzeja Kawa są szeroko doce-
niane, o czym świadczą liczne odznaczenia i wyróżnienia. 

Firma CURTIS HEALTH CAPS - za wielkość i innowacyjność 
Spółka CURTIS HEALTH CAPS (wcześniej Curtis Healthcare) wpro-

wadziła na polski rynek szereg produktów farmaceutycznych, wysoko 
ocenianych przez lekarzy i pacjentów. Obecnie świadczy usługi produk-
cji farmaceutycznej oraz suplementów diety i kosmetyków dla innych 
podmiotów gospodarczych. Firma zainwestowała 110 mln zł w budowę 
zakładu w Wysogotowie, by przy wykorzystaniu innowacyjnych techno-
logii produkować 2,5 mln kapsułek miękkich rocznie. Podjęcie decyzji 
o wybudowaniu nowoczesnej fabryki jest dowodem zaufania polskich 
i zagranicznych przedsiębiorców dla stabilności lokalnej polityki samo-
rządowej i stanowi potwierdzenie panowania sprzyjającego klimatu in-
westycyjnego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Laureaci Tarnowskich Lwów

Rodzina Państwa Świerczyńskich - za rodzinne 
sportowe pasje

Państwo Marzena i Marek Świerczyńscy, nauczy-
ciele wychowania fizycznego w Gimnazjum w Ba-
ranowie, miłośnicy badmintona, od lat propagują 
uprawianie tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży, 
trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Ba-
ranowo.  Swoją pasję przekazali dzieciom –  Magda-
lenie i Mateuszowi – które osiągają znaczące wyniki 
w krajowych i międzynarodowych zawodach spor-
towych. Działalność trenerska oraz wyniki sporto-
we podopiecznych są wysoko oceniane przez Polski 
Związek Badmintona.  

Na zdjęciu od lewej: Marcin Ocimek (Curtis), An-
drzej Kawa, Tadeusz Czajka, Miss Gminy i Wielko-
polski Natalia Fiszer, Piotr Nowak, Jan Konieczny.


