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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!

W tym numerze „sasiadki~czytaj” zamieszczamy 
wyniki ostatnich badań opinii publicznej na temat 
jakości życia w naszej Gminie. Co ciekawe, w tym 
roku zostały one rozszerzone o zebranie opinii 
mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa na temat 
rozbudowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica. 

Za oknami coraz przyjemniej. Zachęcam zatem 
do udziału w licznych wydarzeniach plenerowych 
– najważniejsze to obchody trzeciomajowe i Dni 
Przeźmierowa. Warto także obejrzeć spektakle 
przygotowane przez dzieci w ramach dziesiątego, 
jubileuszowego finału projektu „Teatr w każdej 
wiosce”.

Zapraszam!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

Sołtys oraz Rada Sołecka or-
ganizują wycieczkę do Ko-
tliny Kłodzkiej w dniach 

21-24.06.2012 r. 
Głównym celem wycieczki jest 

Bardo, zaprzyjaźniona gmina Tar-
nowa Podgórnego.

Bardo, zwane Złotymi Wrotami 
Kotliny Kłodzkiej, to malownicze 
miasteczko położone na przeło-
mie Nysy Kłodzkiej przez Góry 
Beskidzkie. Wyjazd jest organizo-
wany na zaproszenie władz Barda 
na obchody „Dni Barda”.

W programie m.in.: 
- zwiedzanie Barda, 
- zwiedzanie Jaskini Niedźwie-
dziej w Kletnie, 
- wyjazd na wodospad Wieliczki, 
- spływ pontonowy, 
- obchody „Dni Barda”, 
- impreza przy muzyce, 
- ognisko i wiele innych atrakcji.

W cenie znajduje się: prze-
jazd, nocleg, wyżywienie, spływ 
pontonami, wycieczka autoka-
rowa

Całkowity koszt wycieczki: 
350 zł/os.

Zapisy u Elżbiety Stróżyk 
607 194 715 oraz Jacka Pietruchy 
604 617 412.

Do Barda!

Gratulacje!
Kapelmistrzowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo 

Podgórne, Panu majorowi Pawłowi Joksowi z okazji przyznania 
zaszczytnego tytułu „Żołnierza Roku”, a prowadzonej przez niego 
Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił Powietrznych honorowego tytułu 
„Przodującej Instytucji Wojskowej” składamy serdeczne gratula-
cje.

Wójt Gminy Tadeusz Czajka
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard

Dyrektor GOK „SEZAM” Szymon Melosik
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Co z remontem ul. Tarnowskiej? Kiedy powstanie skatepark  
w Przeźmierowie? – odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Skumulowanie tych przedsięwzięć 
kompleksowo rozwiąże problem połączeń 
komunikacyjnych w tym obszarze  
i – co bardzo ważne – zwiększy szanse na 
uzyskanie rządowej dotacji.

Jakiś czas temu dość głośno było o planach 
przebudowy/modernizacji ulicy Tarnowskiej  

w Lusówku. Droga jest w fatalnym stanie,  
do tego wąska i niebezpieczna. Jeździ nią coraz 
więcej samochodów - to m.in. trasa dojazdowa 

do przedszkola w Lusówku. Czy Gmina planuje 
powrócić do planów jej modernizacji  

w najbliższym czasie?

Przyjęty w ubiegłym roku Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje 
przebudowę ulicy Tarnowskiej w Lusówku w latach 2012-2014. 
W podobnym okresie (2012-2013) jest zaplanowana budowa 

i modernizacja dróg dla ożywienia terenów aktywizacji gospodarczej 
po południowej stronie drogi krajowej nr 92  w Tarnowie Podgórnym. 
Zamierzamy połączyć te zadania i wystąpić o dofinansowanie z Naro-
dowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.  

Skumulowanie tych przedsięwzięć kompleksowo rozwiąże problem 
połączeń komunikacyjnych w tym obszarze i – co bardzo ważne – 
zwiększy szanse na uzyskanie rządowej dotacji. Istotny dla pomyślno-
ści przedsięwzięcia jest również fakt, że finansowo będą w nim uczest-
niczyć przedsiębiorstwa działające w zasięgu tych dróg oraz Starostwo 
Powiatowe. Realizację całości prac planuje się w 2013 roku. 

Będzie to w pełnym standardzie połączenie drogowe z Lusówka  
do wiaduktu w Tarnowie Podgórnym z sięgaczami (ul. Przemysłowa 
i ul. Pocztowa). Koszt budowy wynosi ok. 10 mln, a dofinansowanie – 
30 % wartości zadania. 

Chciałbym się dowiedzieć, na kiedy jest 
planowana budowa skateparku  

w Przeźmierowie. Projekt skateparku w Przeźmierowie wraz z wnioskiem o pozwo-
lenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym 10 
kwietnia. Starosta ma 60 dni na wydanie decyzji. Równolegle bę-

dzie przygotowywany przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. 
Dobrą wiadomością jest to, że kwota przeznaczona na ten cel zwięk-

szona została do 150 tys. złotych. Projekt przewiduje wykonanie 3 płyt 
betonowych usytuowanych na różnych wysokościach. Na płytach za-
montowane zostanie szereg figur, mini ramp, pochylni, schodów oraz 
poręczy służących do jazdy na deskorolkach i rolkach. Obiekt zostanie 
wybudowany obok boisk ORLIK przy ul. Ogrodowej i Leśnej.
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Batorowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

 Aktualizacja projektu ścieżki pieszo-rowe-
rowej Lusowo-Batorowo-Przeźmierowo

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu budowy ka-
nalizacji deszczowej ul. Rolnej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budowy 
ul. Letniskowej

Ceradz Kościelny

 Rozpoczęto remont pomieszczeń w sta-
rej szkole na potrzeby świetlicy socjote-
rapeutycznej 

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
ul. Palaczówka

Chyby

 Trwa przygotowanie dokumentacji bu-
dowy ul. Pagórkowej

Góra

 Zakończono opracowanie projektu 
oświetlenia ul. Przełaj

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Lusówko

 Zlecono montaż pomostu dla kąpieliska

 Trwa opracowanie projektu budowy i 
modernizacji kanalizacji deszczowej (od-
wodnienia) ul. Sierosławskiej/Otowskiej

Kokoszczyn

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na odtworzenie rowu przydroż-
nego przy ul. Szerokiej

Przeźmierowo

 Trwa remont  ul. Rzemieślniczej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budowy 
ul. Wysogotowskiej

 Trwa opracowanie dokumentacji budo-
wy skateparku

Rumianek

 Trwa opracowanie projektu budowy od-
wodnienia terenu świetlicy

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Na cztery strefy podzielo-
no przestrzeń w Tarnow-
skich Termach: rekre-

acyjną (największą), sportową, 
saunarium i fitness. 15 marca 
w Urzędzie Gminy Pracownia 
Architektoniczna Piotra Domi-
niczaka i Mariusza Szczuraszka 
zaprezentowała koncepcję archi-
tektoniczną i funkcjonalna par-
ku wodnego. W spotkaniu udział 
wzięli członkowie Zespołu Kon-
sultacyjnego, powołanego do 
opiniowania projektu Aquapar-
ku, radni Gminy, członkowie 
Rady Sportu oraz zainteresowani 
mieszkańcy. 

W strefie rekreacyjnej powsta-
nie duży basen  z licznymi atrak-
cjami wodnymi (sztuczną falą, 
dziką rzeką, biczami wodnymi, 
zjeżdżalniami prostymi i ślimako-
wymi itp.), basen z wodą termal-
ną (z możliwością wypłynięcia na 
zewnątrz) oraz basen dla dzieci 
niepływających.

W części sportowej będzie sze-
ściotorowy basen sportowy o dłu-
gości 25 metrów oraz basen do na-

uki pływania, który będzie mógł 
być wykorzystywany do wodnego 
aerobiku i podobnych zajęć spor-
towo-rekreacyjnych.

Saunarium tworzyć będzie kil-
ka saun (parowe i suche) oraz ga-
binety odnowy biologicznej. Bę-
dzie także tężnia solankowa.

W strefie fitness będzie moż-
na organizować zajęcia aerobiku, 
jogi, będzie salka do spinningu 
i siłownia. 

Dopełnieniem jest część tech-
niczna z szatniami, gastronomią 
itp.  

Powierzchnia użytkowa Tar-
nowskich Term wyniesie 10 tys. 
m2, przy ok. 6 tys. m2 powierzch-
ni zabudowy. Obiekt zostanie za-
projektowany w sposób umożli-
wiający jego rozbudowę o baseny 
zewnętrzne oraz zapewniający 
rozwój strefy spa i fitness. 

Jesienią 2012 ogłoszony zosta-
nie przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę budowy obiektu. Planowa-
ne otwarcie w 2014 roku. 

~ARz

Zaprezentowano koncepcje architektoniczne

Tarnowskie Termy – 
pierwsza odsłona

Wizualizacja tarnowskiego aquaparku
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Filary Polskiej Gospodar-
ki to ranking przygotowany 
przez „Puls Biznesu” i TNS 

Pentor. Nagrody są przyznawane 
w dwóch kategoriach: wśród firm 
i wśród samorządów. Wyróżnione 
przedsiębiorstwa charakteryzu-
ją się stabilnością, mają znaczą-
cy udział w rozwoju regionu jako 
pracodawcy wspierający i pro-
mujący zatrudnienie, umożliwia-
ją rozwój przedsiębiorczości oraz 
są zaangażowane w działania na 
rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej. 

Natomiast plebiscyt wśród 
gmin, mający na celu uhonoro-
wanie liderów wśród jednostek 
samorządu terytorialnego, prze-
prowadzono po raz pierwszy. 

Wszyscy wielkopolscy samorzą-
dowcy wybierali jedną (nie wła-
sną!) gminę, która w ich ocenie 
jest regionalnym liderem pod 
względem tempa rozwoju, po-
zyskiwania pieniędzy unijnych, 
wspierania przedsiębiorców oraz 
konsolidacji społeczności lokal-
nej. Dodatkowo oceniali własne 
plany inwestycyjne, związane 
w szczególności z budową kana-
lizacji sanitarnej i opadowej, bu-
dową dróg, chodników i mostów, 
budową i modernizacją obiektów 
edukacyjnych i sportowo-rekre-
acyjnych, informatyzację gminy, 
potrzeby w zakresie budowy lub 

rozwoju systemu zagospodarowa-
nia odpadów czy też budownic-
twa komunalnego. 

W ten sposób powstał ranking 
liderów w poszczególnych woje-
wództwach. Nasza Gmina zajęła 
pierwsze miejsce uzyskując tytuł 
Samorządowego Lidera Regionu, 
a Wójt Tadeusz Czajka – Samo-
rządowego Menedżera Regionu 
w województwie wielkopolskim. 
Pełna lista wyróżnionych kształ-
tuje się następująco: 

I miejsce:  Tarnowo Podgórne
II miejsce: Poznań 
III miejsce:  Stare Miasto

Wyróżnienia:  
– Suchy Las, 
– Komorniki, 
– Murowana Goślina, 
– Nowe Skalmierzyce, 
– Konin, 
– Leszno, 
– Pakosław. 

Gala Filarów Polskiego Bizne-
su odbyła się 28 marca w Teatrze 
Polskim w Poznaniu. Naszą Gmi-
nę reprezentował Wójt Tadeusz 
Czajka. 

~ARz

Najlepsi w regionie!

Nasza Gmina zajęła 
pierwsze miejsce 
uzyskując tytuł 
Samorządowego 
Lidera Menedżera 
Regionu 
w województwie 
wielkopolskim.

Laureaci konkursu Filary Polskiej Gospodarki

fot. archiwum
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Sady

 Trwa budowa ul. Za Motelem 

 Przekazano plac budowy 2 komunalnych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Swadzim

 Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego

Sierosław

 Zakończono opracowanie projektu 
oświetlenia ul. Tenisowej

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa chodnika na ul. Rokietnickiej

 Przekazano plac pod budowę placu za-
baw „Nivea”

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

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej

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

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

 Trwa przebudowa ul. Batorowskiej od ul. 
Bukowskiej w kierunku Batorowa na od-
cinku 430 mb

 Trwa aktualizacja projektów budowy 
ulic Kamiennej,  Szparagowej i Żytniej

Sprawdź,  
co wydarzyło się w 
Twojej miejscowości

Imperial Tobacco 
wśród najlepszych 
pracodawców

Spółka Imperial Tobacco Polska z Tarnowa Podgórnego, jako je-
dyna z Wielkopolski, trafiła na listę Top Employers Poland 2012. 
Certyfikat przyznawany jest firmom i organizacjom zapewniają-

cym swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy i perspektywy roz-
woju. 

Imperial Tobacco Polska wyróżniono szczególnie za wyjątkowe wa-
runki pracy, czyli otwartą komunikację, rozwój kompetencji i kariery 
pracowników, dbałość o bezpieczeństwo pracy oraz przyjazną atmosfe-
rę w pracy. Wyróżniono także nastawienie na indywidualizm i kreatyw-
ność, ciekawe projekty biznesowe, bogaty pakiet socjalny oraz zaanga-
żowanie w działania na rzecz społeczności.

W tym roku certyfikat Top Employers Poland 2012 otrzymały 32 fir-
my z całego kraju.

~ARz

Mały Wyścig Pokoju

Będą utrudnienia
W związku z 53. Małym Wyścigiem Pokoju w 

niedzielę, 20 maja, wystąpią czasowe utrudnie-
nia w ruchu. W godzinach 10.00 – 12.00 w Tarno-
wie Podgórnym na ulicach: Poznańska, Szkolna, 
23 Października, Rokietnicka, policja oraz Straż 
Gminna chwilowo będzie blokowała ruch pojaz-
dów oraz ręcznie kierowała ruchem. Organizato-
rzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach obchodzo-
nych Dni Gminy, 
w niedzielę, 27 maja, 

organizujemy wydarzenie spor-
towe, jakim będzie I Półmaraton 
Bieg Lwa. Na starcie spodziewa-
my się około tysiąca biegaczy. 

Jednakże w związku z orga-
nizacją tego przedsięwzięcia, 
mieszkańcy Tarnowa Podgórnego 
mogą spotkać się z ograniczenia-
mi w ruchu i komunikacji w cen-
trum, zwłaszcza w godzinach 
12.30 – 16.00. 

Ulice zamknięte dla ruchu 
samochodowego i rowerowe-
go w godzinach 12.30 – 16.00: 
23 Października cała, Szkolna 
(od Sportowej do Poznańskiej), 
Pocztowa, Różana, Promieni-
sta, Owocowa (od Promienistej 
do DK92), Krucza (od Owoco-
wej do Pocztowej), 25 Stycznia, 
Poznańska (od Pocztowej do 
Krętej), Kręta, Sportowa, Ci-
cha i 27 Grudnia (od Cichej do 
ronda)

Zamknięty wyjazd z ulic: 
Okrężnej, Zielonej, Wąskiej, 
Jasnej, Rokietnickiej (od Po-
znańskiej do 23 Października - 
najdłużej), Kwiatowej, Słonecz-
nej, Księdza Bryzy i Przecznicy.

Wszystkich, którzy planują wy-
jazdy w godzinach 12.30 - 16.00 
prosimy o wcześniejsze zapar-
kowanie poza strefą zamkniętą. 
Nieczynne będą również parkingi 
w strefie zamkniętej. 

Ruch pieszy może odbywać się 
wyłącznie po chodnikach, a przej-
ście przez ulice będzie możliwe 
tylko za pozwoleniem wolonta-
riuszy! Na trasie biegu nie będzie 
można poruszać się rowerami.

Dokładną mapę trasy biegu za-
mieścimy w przyszłym numerze 
gazety. Ważne: jest to niedziela 
„pierwszokomunijna” dla para-
fii tarnowskiej – prosimy pamię-
tać o utrudnieniach i poinformo-
wać gości o zamknięciu ulic!

Informacje o Półmaratonie są 
dostępne na www.bieglwa.pl 

~N.B.

I Półmaraton w naszej Gminie

27 maja – zamknięte 
centrum Tarnowa
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Uczestnicy konkursu „Mój  
pomysł na biznes” orga-
nizowanego przez Tar-

nowskie Stowarzyszenie Przed-
siębiorców gościli niedawno 
w Urzędzie Gminy. 

Byli to uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego i obu gim-
nazjów: w Tarnowie Podgórnym 
i Baranowie. 

Wizyta rozpoczęła się od pre-
zentacji najważniejszych zmian, 
jakie zaszły w ostatnim czasie 
w naszej Gminie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zrealizowanych 
inwestycji. Tę część prowadził 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka. 

Potem grupa spotkała się z pra-
cownikami Urzędu Gminy. Po-
nieważ tematem konkursu jest 
przygotowanie oryginalnych po-
mysłów na biznes prowadzony 
w formie mikroprzedsiębiorstwa, 
to uczestnicy spotkali się z pra-
cownikami Wydziału Spraw Oby-
watelskich (poznając procedurę 
rejestrowania działalności gospo-

Przedsiębiorczość młodych 

darczej) i Wydziału Finansowe-
go (omawiając rodzaje podatków 
lokalnych, płaconych przez pod-
mioty gospodarcze). Poznali tak-
że możliwości wsparcia działal-
ności przez środki unijne. 

Podobne wizyty w ramach 
konkursu odbyły się w firmach  

Schattdecor, Glutenex i Stara 
Wozownia. Na podstawie uzy-
skanych informacji młodzież 
przygotuje i przedstawi krótkie 
prezentacje przed komisją kon-
kursową. Laureatów poznamy na 
przełomie maja i czerwca. 

~ARz

15 maja 2012 r. mija ter-
min płatności:

-  II raty podatku od nierucho-
mości,

- II raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokal-
nego w ustawowym terminie jest 
zaległością podatkową i podlega 
egzekucji wraz z należnymi od-
setkami. Stawka odsetek od zale-
głości podatkowych w stosunku 
rocznym wynosi od dnia 9  czerw-
ca 2011 r. – 14,00 % kwoty zale-
głości w skali roku.

W przypadku otrzymania upo-
mnienia, do zapłaty pozosta-

je poza zaległością podatkową, 
kwota odsetek od zaległości po-
datkowych oraz koszty upomnie-
nia wynoszące obecnie 8,80 zł.

Wpłat z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz podatku 
rolnego (łącznego zobowiązania 
pieniężnego) dokonywać można 
również u sołtysa danej miej-
scowości.

W budynku Urzędu Gminy 
czynny jest codziennie w godz. 
11.00 – 15.00  Punkt Kasowy 
Banku Śląskiego Oddział w Tar-
nowie Podgórnym. 

 ~W.

Wydział Finansowy 
przypomina

W przyszłym roku szkol-
nym w Gimnazjum 
im. Integracji Eu-

ropejskiej w Tarnowie Podgór-
nym będzie miało już dwie kla-
sy sportowe: pierwszą i trzecią. 
Dwudziestu pięciu pierwszokla-
sistów (osiem dziewcząt i szesna-
stu chłopców), którzy pozytywnie 
przeszli egzamin sprawnościowy, 
rozpocznie naukę w klasie sporto-
wej o profilu piłki siatkowej i ko-
szykówki. Uczniowie będą mieć 
dziesięć godzin zajęć sportowych 
tygodniowo, brać udział w roz-
grywkach sportowych szczebla 
wojewódzkiego oraz uczestni-
czyć w obozach sportowych let-
nich i zimowych. 

~Ania Gibała

Klasa 
sportowa
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sprawozdanie 

Sesja Rady Gminy, która od-
była się 27 marca, składała 
się z dwóch autonomicz-

nych części. 
W pierwszej z nich przeprowa-

dziliśmy od dawna planowaną de-
batę na temat ochrony środowiska 
w Gminie Tarnowo Podgórne. Moje 
zaproszenie do udziału w dyskusji 
przyjęli:  Prezes Związku Międzyg-
minnego „Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów Selekt”, jedno-
cześnie Burmistrz Miasta i Gminy 
Czempiń  Dorota Lew-Pilarska, dy-
rektor wyżej wymienionego związ-
ku Maciej Augustyniak, reprezen-
tujący spółkę Selekt z Piotrowa 
Pierwszego Dariusz Buchwald 
i Bartosz Lewandowski oraz Dy-

rektor Poznańskiego Związku 
Spółek Wodnych Leszek Korzep. 
Debatę w profesjonalny sposób 
przygotowała Komisja Gospodarki 
i Ochrony Środowiska pod kierun-
kiem Elżbiety Łowickiej. 

Bezpośrednim powodem wybo-
ru tematu  była obowiązująca od 
1 lipca 2011 roku ustawa o utrzy-
maniu porządku i czystości w gmi-
nach. Oznacza ona rewolucyjne 
zmiany w podejściu do gospodar-
ki odpadami komunalnymi. Od 
1 lipca 2013 roku na barki gmin 
spadnie odpowiedzialność za ca-
łość problematyki związanej z od-
biorem, transportem i utylizacją 
odpadów, zwłaszcza powstałych 
w gospodarstwach domowych. 
Mieszkańcy nie będą się rozliczać 

z konkretną firmą, lecz bezpośred-
nio z gminą, poprzez uiszczanie 
przez wszystkich stałej, uchwalo-
nej przez Radę opłaty, tzw. „podat-
ku śmieciowego”. 

Gmina może prowadzić gospo-
darkę odpadami sama, co jest zde-
cydowanie droższe i trudniejsze, 
bądź przystąpić do związku gmin, 
co tańsze i łatwiejsze. Rada Gminy 
i Wójt opowiedzieli się już wcze-
śniej za tym drugim wariantem. 
Wybrano jedną z najsilniejszych 
organizacji tego typu, związek 20 
gmin, Centrum Zagospodarowania 
Odpadów „Selekt” w Czempiniu. 
To poważny i silny partner, który 
skorzysta z potencjału naszej spół-
ki TP-KOM. Jedno jest pewne: nie 
ma odwrotu od wdrożenia nowe-
go systemu. Będzie on diametral-
nie różny od stosowanego dotych-
czas. Mamy jednak nadzieję, że 
spełni pokładane w nim nadzieje, 
a przede wszystkim spowoduje, 
że Gmina będzie zdecydowanie 
czystsza niż w chwili obecnej. 

Rada omówiła też pozostałe 
aspekty z zakresu ochrony śro-
dowiska. Podstawowym narzę-
dziem wpływu rady na kształtowa-
nie środowiska gminy są studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
i wynikające z nich miejscowe 
plany. Oceniono, że Rada uchwa-
lając te dokumenty wykazuje się 
wstrzemięźliwością w przekształ-
caniu gruntów rolnych, surowością 
w nakazywaniu tworzenia i utrzy-
mywania terenów zielonych oraz 
konsekwencją w nieudzielaniu 
zgody na powstawanie zbiorników 
bezodpływowych ścieków komu-
nalnych. Skanalizowanie wszyst-
kich 16 miejscowości Rada uznała 
za podstawowe osiągnięcie w dzie-
dzinie ochrony środowiska całej 
samorządowej wspólnoty! Z kolei 

za podstawowe zagrożenia w tej 
dziedzinie, dotykające zwłaszcza 
wschodnią część Gminy, uznano 
obecny i przyszły hałas generowa-
ny przez lotnisko na Ławicy oraz 
tor wyścigowy „Poznań”. 

W drugiej części sesji omówio-
no 14 projektów uchwał. Najważ-
niejszy z nich dotyczył zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
oraz budżetu Gminy na 2012 r. Po-
wodem zmiany były wolne środki, 
które pojawiły się w przychodach 
budżetu w związku z zamknięciem 
stanów kont roku ubiegłego. Po-
wstałe wolne środki zostały rozdy-
sponowane przez Wójta (zgodnie 
z wcześniejszą umową) na dofi-
nansowanie zadań zwartych na ten 
rok w Planie Rozwoju Lokalnego. 
Z bloku uchwał o znaczeniu dla 
gospodarki przestrzennej podjęto 
uchwały w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Lusówku – pół-
nocny brzeg Jeziora Lusowskiego,  
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu i terenów przyległych – część 
Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr 
ewid. 450/4 w Lusowie, Przeźmie-
rowie, rejon ul. Leśnej, dla dzia-
łek nr ewid. 198 i 199, terenów 
rolnych w Tarnowie Podgórnym 
– część południowa oraz uchwałę 
w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusówku – Ro-
zalinie dla działki nr 426. 

Szczegółowy program oraz 
przebieg sesji dostępne są na stro-
nie internetowej Gminy w zakład-
ce Rada Gminy. Następna sesja 
Rady odbędzie się 17 kwietnia. 
Serdecznie na nią w imieniu całej 
Rady zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Tarnowo Podgórne 
przystąpiła do Związku 
Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania  
Odpadów Selekt”

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 27 marca
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 informacje

10.30 –  Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Pod-
górnym. Po mszy przejście do Parku im. Wojkiewicza i złożenie kwiatów przy po-
mniku.

14.00 –  Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na Strzelnicy przy ul. 
Zachodniej w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

15.00 –  Start V Rajdu rowerowego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja na plaży w Luso-
wie trasa: ścieżka rowerowa wzdłuż Jeziora Lusowskiego – Lusówko – Ceradz Ko-
ścielny (tu krótki postój na regenerację sił) – Jankowice – Tarnowo Podgórne (Park 
700-lecia, zakończenie rajdu ok. 17.00). Koszt uczestnictwa to zaledwie 5 zł (płatne 
na starcie, pokrywa ubezpieczenie, posiłek i pamiątkową przypinkę). 

16.00 –  Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym: – koncert zespołów Swingulance, Sharp 
Eleven, Sharp Eleven Latino oraz Daniela Moszczyńskiego. Wstęp wolny. – prezen-
tacja samochodów w ramach VIII Międzynarodowego Zlotu Trabantów Pyrkomania

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
w Gminie Tarnowo Podgórne

NOWAK

POLSKA WIELKOPOLSKIE POZNAŃSKI

TARNOWO PODGÓRNE ULICA PRZY KTÓREJ MIESZKASZ NR DOMU

np. 62-080 np. TARNOWO PODGÓRNE1 z 16 MIEJSCOWOŚCI GMINY TARNOWO PODGÓRNE

HENRYK

POZNAŃ – JEŻYCE

Dlaczego Twoje pieniądze uciekają ?
To proste. Jeśli jesteś niezameldowanym 

mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne i PIT 
rozliczasz poza naszą Gminą, to Twoje pieniądze z 
podatku dochodowego nie wpływają do naszego 

budżetu.

Co zrobić, by Twoje podatki trafiały do Gminy 
Tarnowo Podgórne?

To bardzo proste. Wystarczy wypełnić składający 
się z jednej strony formularz ZAP-3 i wysłać 
pocztą lub przekazać osobiście do Urzędu 

Skarbowego Poznań-Jeżyce.
Wtedy Twoje pieniądze (prawie 40% podatku 

dochodowego) zostaną przeznaczone na zadania, 
z których korzystasz na co dzień. 

Dlaczego Twoje pieniądze uciekają ?

Pamiętajmy o 
wywieszeniu flag!
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 14 marca

14 marca odbyła się XVI 
sesja Rady Powia-
tu w Poznaniu. Rada 

podjęła uchwały w następujących 
sprawach: 

- zmiany uchwały nr XII/92/
IV/2011 Rady Powiatu z dnia 
20.10.2011 w sprawie udzielenia 
Gminie Dopiewo pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej 
na wykonanie zasadzeń w ramach 
Programu zwiększania lesistości 
Powiatu Poznańskiego, 

- szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstępowania od ustalenia 
za pobyt dziecka w pieczy zastęp-
czej; zasady określone w uchwale 
spowodują dostosowanie sposo-
bów egzekwowania odpłatności 
w zależności od realnych możli-
wości osoby zobowiązanej, 

- likwidacji Technikum w Muro-
wanej Goślinie – z powodu nieza-
dawalającego naboru do w/w tech-
nikum w ramach Zespołu Szkół 
w Rokietnicy oraz technikum 
funkcjonującego w ramach Zespo-
łu Szkół w Bolechowie (skutek ry-
walizacji obu szkół o tego same-
go ucznia) konieczna była zmiana 
organizacji szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, 

- założenia Gimnazjum Spor-
towego w Puszczykowie: zain-
teresowanie absolwentów szkół 
podstawowych w kształceniu 
sportowym w zakresie lekkiej 
atletyki; po przebudowie stadionu 
lekkoatletycznego przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Puszczy-
kowie będzie możliwość dla pro-

wadzenia zajęć dla Gimnazjum 
Sportowego zgodnie z wymoga-
mi ustalonymi przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki, 

- udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Mosina w formie dotacji 
celowej na realizację w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych pn. „Bu-
dowa ul. Piaskowej w Krośnie 
etap I”, 

- powierzenie Gminie Tarno-
wo Podgórne zadania zarządza-
nia drogą powiatową 2419 P na 
odcinku ul. Tarnowskiej w m. 
Lusówko (dotyczy przebudowy 
pasa drogowego), 

- zmian w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2012, a tym sa-
mym zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na 2012-2016. 
Rada zapoznała się ze Sprawoz-
daniem z Prac Zarządu Powiatu 
Poznańskiego za okres od 6 lute-
go do 9 marca 2012 r. 

Radna Powiatu 
~Krystyna Semba

Wiele emocji budzą, za-
powiadane przez pre-
miera Donalda Tu-

ska, zmiany dotyczące systemu 
emerytalnego. Aby zwiększyć  
świadomość obywateli PO bę-
dzie organizować otwarte spo-
tkania informacyjne na temat 

m.in. emerytur cząstkowych, 
uprawnień osób prowadzących 
działalność gospodarczą do wy-
korzystania urlopu wychowaw-

czego. Akcja ma mieć formę 
otwartych debat i konferencji 
regionalnych. Zaplanowano 50 
spotkań w całym kraju, w tym 9 
w Wielkopolsce. 

Pierwsza w Wielkopolsce de-
bata odbyła się 2 kwietnia na 
Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Udział 
w niej wzięli posłowie Waldy 
Dzikowski, Arkady Fiedler, Bo-
żena Szydłowska i Jacek Tom-
czak oraz prorektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu 
prof. Maciej Żukowski, ekspert 
w dziedzinie systemów emery-
talnych. 

Poseł Dzikowski przedsta-
wił główne założenia reformy 
oraz argumenty ukazujące jej 
zasadność. Zaznaczył, że rząd 
jest zdeterminowany, aby wpro-
wadzić niezbędne zmiany, bez 
względu na spadające sondaże 
poparcia dla PO.

Profesor Żukowski poddał 
projekt reformy systemu eme-
rytalnego analizie z perspek-
tywy demograficznej i ekono-
micznej, przekonując słuchaczy, 
że reforma, a w szczególności 
podwyższenie i zrównanie wie-
ku emerytalnego, jest najlepszą 
odpowiedzią na proces starzenia 
się społeczeństwa.

Okazję do zadania pytań mie-
li zgromadzeni na sali studen-
ci oraz goście. Dyskusja była 
bardzo dynamiczna i momen-
tami burzliwa. Prelegenci od-
powiadali na pytania doty-
czące reformy ZUS i  KRUS, 
umów śmieciowych, przywi-
lejów mundurowych czy akty-
wizacji ludzi po 50 roku życia. 
Spotkanie cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem, a nie-
którzy chętni nie zdążyli zabrać 
głosu. Pokazuje to, iż rozmowa 
na temat reformy emerytalnej to 
dobry pomysł i potrzebna ini-
cjatywa, którą należy kontynu-
ować.

~Biuro Prasowe PO

Rozmowa na temat reformy 

emerytalnej to dobry pomysł 

i potrzebna inicjatywa, którą 

należy kontynuować.
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 stowarzyszenia

Parafianie Tarnowa Podgór-
nego odbyli pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Wyprawę 

rozpoczęliśmy autokarem do Ka-
towic, skąd odbył się lot do Izraela. 
Pierwszym miejscem, które zwie-
dziliśmy, było sanktuarium Stella 
Maris w Hajfie. Następnie Kana 
Galilejska, w której odnowiliśmy 
przyrzeczenia sakramentu mał-
żeństwa, góra Tabor oraz bazylika 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Nazarecie. Napawaliśmy 
się ciszą Jeziora Galilejskiego, 
skosztowaliśmy ryby Św. Pio-
tra i odnowiliśmy przyrzeczenia 
chrztu świętego w Jordanie. Urzą-
dziliśmy sobie błotne spa nad Mo-
rzem Martwym oraz słoną kąpiel. 
W drodze do Betlejem podziwia-
liśmy krajobraz Pustyni Judzkiej. 
Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć 

Parafianie w Ziemi Świętej

w Eucharystii w samym miejscu 
narodzenia Pana Jezusa. Ulicami 
Starej Jerozolimy uczestniczyli-
śmy w drodze krzyżowej podąża-
jąc do Grobu Bożego. Z Ogrodu 
Oliwnego dotarliśmy pod Mur Pła-
czu, gdzie większość z nas pozo-
stawiła przelane na papier własne 

prośby i intencje. Na górze Syjon 
w Wieczerniku kapłani odnowili 
swoje przyrzeczenia. Umocnieni 
wiarą szczęśliwie wróciliśmy do 
domów odliczając czas do kolejnej 
pielgrzymki. Szalom!

~na

Jak co roku w Sadach, odbył 
się balik dla dzieci. W tym 
roku nasze pociechy wraz 

z rodzicami wybrały się w odwie-
dziny do Neptuna. W podwodnej 
krainie dzieci bawiły się  i czuły 
jak przysłowiowe  „rybki w wo-
dzie”. W podwodnym świecie nie 
mogło zabraknąć słodkiego po-
częstunku oraz oczywiście wspa-
niałych nastrojów. 

10 marca Sołtys i Rada Sołec-
ka zorganizowali spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet (na zdjęciu poni-
żej). Przy słodkim poczęstunku 
był czas na zacieśnienie więzów, 
poznanie się i oczywiście śpiew. 
Karaoke okazało się wspania-
łym pomysłem na dobrą zabawę 
i wspólny śpiew. 

~L. Sz.

W Sadach coś dla 
małych i dla dużych

Sołtys oraz Rada Sołecka 
Tarnowa Podgórnego zor-
ganizowali 10 marca w sali 

widowiskowej GOK Sezam 
Dzień Kobiet!

Kiedyś hucznie obchodzony, 
zwłaszcza w czasach PRL-u. Każ-
da z pań od swojego pracodaw-
cy dostawała goździka, rajstopy 
lub inną rzecz przydatną dla pań. 
Rada Sołecka Tarnowa Podgór-
nego postanowiła przygotować 
mieszkankom Tarnowa Podgór-
nego (i nie tylko) trochę rozryw-
ki. Świętowanie Dnia Kobiet przy 
kawie i słodkościach umiliła ka-
pela „Zza Winkla”. Wszystkie Pa-
nie się świetnie bawiły, pojawiło 
się nawet kilku panów (zaintere-
sowanych oczywiście występem 
kapeli! :) ) Sala była pełna, wszy-
scy się świetnie bawili!

~Sołtys TP 
Piotr Owczarz

Dzień Kobiet  
w Tarnowie 
Podgórnym!
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 bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Śnieg stopniał odsłaniając 
pozostałości po zimie – 
duże ilości śmieci. Strażni-

cy, w ramach nałożonych na nich 
zadań, zwracają szczególną uwa-
gę na tego typu uchybienia, prze-
kazując je do odpowiedzialnych 
służb. W ramach rutynowych 
patroli stwierdzono, że stan czy-
stości i porządku niektórych nie-
ruchomości wymaga podjęcia in-
terwencji u ich właścicieli.

Wraz z poprawą pogody nasi-
lił się także problem czworono-
gów. W ostatnim czasie niemal 

codziennie napływają interwencje 
o bezpańskich bądź zaginionych 
zwierzętach. Wobec tego Straż 
Gminna apeluje kolejny raz do 
właścicieli psów o odpowiedzial-
ną i rozsądną opiekę nad nimi. 
Przypominamy, że kto utrzymuje 
zwierzęta, w myśl znowelizowa-

nej ustawy o ochronie zwierząt, 
ma obowiązek spełnić określone 
warunki. Zwierzęciu należy za-
pewnić pomieszczenie chroniące 
przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego. Pomieszcze-
nie to musi umożliwiać swobodną 
zmianę pozycji ciała. Należy rów-
nież pamiętać o zapewnieniu od-

powiedniej karmy i stałego dostę-
pu do wody. Dodatkowy wymóg 
mówi o tym, że uwięź, na której 
trzymane jest zwierzę, nie może 
powodować urazów ani cierpień 
oraz musi mu zapewnić możli-
wość niezbędnego ruchu. Ważną 
nowością w przepisach jest zakaz 
trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub 
powodujący u nich uszkodzenie 
ciała lub cierpienie oraz w spo-
sób niezapewniający możliwo-
ści niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 
3 metry. Zabrania się puszczania 
psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwiają-
cego identyfikację właściciela lub 
opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy 
terenu prywatnego, jeżeli teren 
ten jest ogrodzony w sposób unie-
możliwiający psu wyjście.

Kolejny „wiosenny problem”, 
jaki pojawiał się w zgłoszeniach, 
dotyczy spalania odpadów ogro-
dowych. Przypominamy, że na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne 
dopuszcza się spalanie suchych 
pozostałości roślinnych poza in-
stalacjami i urządzeniami, jeżeli 
spalanie to nie narusza odrębnych 
przepisów oraz nie powoduje 
uciążliwości dla sąsiadów i zady-
miania dróg. 

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym dopuszcza 
się zatrzymanie lub postój na chodniku pojazdu samochodowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony pod następującymi wa-
runkami:
- na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
-  szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni 

im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
-  pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów 

na jezdni.

Podejmowane przez strażników działania mają za zadanie zdyscyplinowanie 
kierowców do przestrzegania tych przepisów.  

Znowelizowana 

ustawa o 

ochronie zwierząt 

wprowadziła zakaz 

trzymania zwierząt 

domowych na 

uwięzi w sposób 

stały dłużej niż 12 

godzin na dobę
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 dni przeźmierowa

Program Dni Przeźmierowa
12 – 13 maja 2012 r. 

12 maja (sobota)
Park im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie
15.00   Rozpoczęcie imprezy - scena + gry i zabawy

Scena
15.00  Przedszkole niepubliczne „Kaczuszka”
15.20  Przedszkole „Leśne Skrzaty” 
15.40  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera
16.10  Pokaz karate KK Samuraj Tarnowo Podgórne
16.40 Activus Fitness, Zumba
17.00  Powitanie Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
17.15 Występ zespołu OSiR Jast Tarnowo Podgórne
17.40  Występ zespołu muzycznego z LO w Tarnowie Podgórnym 

– Kuna z zespołem
18.40  Senioritki
19.00  Gwiazda dnia – „A to ci biesiada”
22.00  Zakończenie 

Gry i zabawy
15.00 – 18.00   Zabawy zręcznościowe prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej 

Kadry dla Europy
17.00 – 18.00  Wystawa motoryzacji zabytkowej
16.30 – 19.00  Finał Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne
15.00 – 22.00  Miasteczko festynowe

13 maja (niedziela)
OSiR, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo
10.00  Seminarium karate Yoshinobu Otha 7 DAN (hala sportowa)
15.00  Turniej Kopa (Stara Kotłownia) zapisy o 14:30 
15.00  Turniej Gier Planszowych (Stara Kotłownia)
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 wspomnienie

Rudolf Kożuszkiewicz 
urodził się w 1822 roku 
w Kokoszczynie, zmarł 

w 1905 roku. 
W 1845 roku ożenił się z Fran-

ciszką z Fligrów z Pniew (urodzo-
ną w 1827 roku, zmarła w 1888 
r.). Mieszkał w Kokoszczynie. 
Był z wykształcenia ekonomi-
stą. Został nauczycielem szko-
ły elementarnej w Kokoszczy-
nie i w Górze, będąc pierwszym 
ich nauczycielem. Równocześnie 
prowadził gospodarstwo rolne. 

Z tego małżeństwa urodziło się 
siedmioro dzieci: Maksymilian 
(ur. 1846 r.), Waleria Ludwika 
(1847 r.), Pelagia Zuzanna (1850 
r.), Bronisław Jan (1852 r. ), Lu-
dwik Augustyn (1854 r.), Franci-
szek Salezy (1856 r.) i Emilia Le-
onarda (1859 r.).

Franciszek był pierwszym leka-
rzem na Jeżycach – jego grób jest 
do dziś w alei głównej na cmen-
tarzu jeżyckim. Najmłodsza Emi-
lia Leonarda, moja babcia, była 
spadkobierczynią gospodarstwa. 
Wyszła za mąż w 1893 roku za 
Walentego Meyzę, który był rów-
nież nauczycielem. Wychowa-
li cztery córki: Zofię (ur. 1894 
r.), Marię (ur. 1896 r.), Czesławę 
(1897 r.) i Stanisławę (ur. 1899 r.). 

Urodzona 16 marca 1896 roku 
Maria, moja matka, przejęła go-
spodarstwo po rodzicach w Ko-

koszczynie. Kontynuując tradycje 
nauczycielskie w czasie zaborów 
nauczała potajemnie dzieci z oko-
licy języka polskiego i religii. 
Mama, w 1924 roku poślubiła An-
toniego Leitgebera, dyplomowa-
nego rolnika, który wywodził się 
z bambrów poznańskich. Dziadek 
Wawrzyn posiadał gospodarstwo 
we wsi Górczyn (obecnie ul. Pa-
lacza, gdzie wybudowano nowy 
kościół p.w. Chrystusa Sługi). 

Rodzice moi wychowali czwo-
ro dzieci: Marię (ur. 1925 r.), Ha-
linę (ur. 1927 r. ), Zbigniewa (ur. 
1928 r.) i mnie, Stanisława (ur. 
1936 r.). 

Serdecznie dziękuję Księdzu Ar-
turowi za udostępnienie danych 
o moich przodkach z ksiąg para-
fialnych. 

~Stanisław Leitgeber

Wspomnienie o Franciszce  
i Rudolfie Kożuszkiewiczach

 „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi” 
Wisława Szymborska

Jest wiele cytatów, wiele tekstów, które mówią o tym, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Chciałabym Pań-
stwu zaproponować wspólne redagowanie cyklu wspomnieniowego „Ocalić od Zapomnienia”. 

Ilu wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, przeszło już przez „smugę cienia”. Część z nich żyje w naszych 
wspomnieniach, opowiadamy o Nich naszym dzieciom, wnukom. Odwiedzamy na cmentarzach. Wielu zostało zapomnia-
nych. Chciałabym przywrócić pamięć o postaciach sprzed lat i tych z wczoraj. Długoletni mieszkańcy wielu z Nich pa-
miętają, dla osób od niedawna zamieszkujących Gminę będzie to okazja do poznania wielu znakomitych ludzi.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Ocalić od zapomnienia

Franciszka i Rudolf Kożuszkiewiczowie fot. archiwum rodzinne
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 aktualności

Zawody wędkarskie o Pu-
char Rad Sołeckich Gminy 
Tanowo Podgórne zostały 

rozegrane 1 kwietnia na stawach 
w Baranowie. Udział w nich 
wzięło 50 zawodników, reprezen-
tujących poszczególne wsie na-
szej Gminy. W imieniu sołtysów 
nagrody wręczał sołtys Baranowa 
Mieczysław Paczkowski. 

Zarząd Koła PZW w Tarnowie 
Podgórnym składa serdeczne po-
dziękowania radom sołeckim za 
współorganizację zawodów i za 
ufundowanie pucharów, statu-
etek, medali, grochówki i grilla. 
Zawody zakończyły się wspólną 
biesiadą. 

Wyniki zawodów: 
Klasyfikacja indywidualna - ju-

niorzy
1.  Braniewicz Dawid 640
2. Garczyk Mateusz 580
3. Braniewicz Patryk 440 
4.  Kasprzak Łukasz 240
Startowało 4 juniorów i wszy-

scy złowili ryby.

Klasyfikacja indywidualna - se-
niorzy

1. Sikorski Marek 2.875
2. Michalski Piotr 2.160
3. Cegłowski Zbigniew 1.440
4. Nowakowski Roman 1.355
5. Grewling Eugeniusz 1.155 
Ryby do wagi zgłosiło 31 węd-

karzy na 45 startujących.
Informujemy, że 14 kwietnia 

zostanie przeprowadzona ak-
cja sprzątania brzegów Jeziora 
Lusowskiego. Zbiórka wszyst-

kich chętnych o 10.00 przy ba-
rze Wodnik w Lusowie.

1 maja zostaną rozegrane za-
wody wędkarskie o Puchar Prze-
chodni im. śp. Gerarda Raszew-
skiego. Zbiórka zawodników 
w Obrzycku przy oczyszczalni 
ścieków o 7.00. Technika połowu 
dowolna zgodna z Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

Zapraszamy
~Marek Perz 

Prezes koła

Wiadomości wędkarskie

A było to tak: 
9.00 Zbiórka przy świe-

tlicy wiejskiej, uroczyste 
wręczenie worków, podział na ze-
społy i przydzielenie rejonów,

11.00 Wieś lśni w słońcu, a naj-
młodsi mieszkańcy maszerują 
pod świetlicę na obiecany słodki 
poczęstunek,

12.00 (na słynnym swadzim-
skim mostku) Ceremonia topienia 
Marzanny, przygotowanej – jak 
zwykle – przez koło plastyczne, 

13.00 Grochówka sołecka dla 
uczestników imprezy,

18.00 Ognisko i kiełbaski so-
łeckie.

Wszystko działo się w sobo-
tę, 17 marca w Swadzimiu. To 
już kolejna akcja, podczas któ-
rej mieszkańcy zdali egzamin ce-
lująco. Za pomoc przy sprząta-
niu dziękujemy także wszystkim 
gościom z innych miejscowo-

No i Swadzim posprzątany 

ści naszej Gminy, którzy chętnie 
i licznie uczestniczą w naszych 
swadzimskich przedsięwzięciach. 

Zapraszam na kwietniową wy-
cieczkę rowerową oraz wycieczkę 
parowozem do Wolsztyna. 

~Rafał Jabłoński 
Sołtys Swadzimia
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 zabytek

Ratujmy nasz zabytek 
    Część VI

Wielcy ludzie małej parafii

Tarnowski Kościół to nie tylko budynek, które-
mu chcemy przywrócić dawny blask, ale rów-
nież jego proboszczowie, przejmujący przez 

wieki ster naszej parafii. Pośród wielu, chciałbym 
przywrócić z dalekiej przeszłości kilku z nich. Byli 
już wspominani: ks. Ludwik Jarosz i ks. Walerian 
Breański. Dzisiaj dołącza do nich:

LEON PRZYŁUSKI – proboszcz w Tarnowie 
Podgórnym, późniejszy Prymas Polski. Urodził 
się w Strzeszynku  5 października 1789 r. Był synem 
ziemianina Stanisława herbu Lubicz oraz Agnieszki 
z domu Wal. Kształcił się początkowo w szkole wy-
działowej w Poznaniu, a w roku 1806 rozpoczął studia 
w seminarium duchownym. W międzyczasie, w la-
tach 1811-1813, studiował na Uniwersytecie Wro-
cławskim, gdzie uzyskał doktorat z teologii. W roku 
1814 w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie. 

Proboszcz
W trzecim roku kapłaństwa w wieku 28 lat został 

proboszczem w Tarnowie Podgórnym. Sprawował 
ten urząd przez 6 lat, do 1823 r. W jego życiu ka-
płańskim proboszczem był tylko u nas. Po rozstaniu 
się z Tarnowem wyjechał na dalsze studia do Rzy-
mu, gdzie obronił doktorat z obojga praw. Po powro-
cie stał się bliskim współpracownikiem arcybiskupa 
Marcina Dunina, a po jego śmierci (1842 r.) admini-
stratorem archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. 

Prymas Polski
W roku 1844 obie kurie (Poznańska i Gnieźnień-

ska) wybrały go na metropolitę z listy kandydatów 
zaaprobowanych przez króla Prus (byliśmy pod za-
borami). Papież wybór zatwierdził i 27 kwietnia 
1845 r. Leon Przyłuski otrzymał sakrę biskupią. Czas 
zaborów, Powstanie Listopadowe i Wielka Emigra-
cja sprawiły, że brakowało księży. W naszej archi-
diecezji było nieobsadzonych blisko 140 stanowisk, 
w tym aż 90 probostw. Znikoma była także liczba 
kleryków. W 1845 r. w seminarium studiowało za-

ledwie 32 alumnów. Dzięki sta-
raniom arcybiskupa Przyłuskiego 
10 lat później liczba ta się po-
troiła. Do jego zasług zalicza się 
również przywrócenie niektórych 
zakonów oraz sprowadzenie no-
wych, m.in. Siostry Urszulanki 
Unii Rzymskiej oraz Siostry Sa-
cre Coeur, które rozpoczęły dzia-
łalność w Poznaniu w 1857 r. 

W trosce o brata w kapłaństwie
Leon Przyłuski pochodził z pa-

triotycznej rodziny. Ojciec Stani-
sław był konfederatem barskim, 
walczącym o utrzymanie wiary 
katolickiej oraz o uwolnienie Oj-
czyzny spod kurateli rosyjskiej. 
Najstarszy brat walczył u boku 
Napoleona, a dwaj pozostali odda-
li życie za sprawę narodową. Stąd 
Leon Przyłuski dobrze rozumiał 
patriotyczne porywy Polaków, sta-
wianie na szali życia za wolność 
Polski i tragiczne życiowe skut-
ki takiego wyboru. W tym duchu 
zrozumienia splatają się historie 
dwóch tarnowskich proboszczów: 
Leona Przyłuskiego i młodszego 
o 16 lat Waleriana Breańskiego. 
Jak może pamiętamy z poprzed-
niego artykułu ksiądz Walerian 
Breański (1805-1866) przerwał 
swoje kapłaństwo z chwilą wy-
buchu Powstania Listopadowego 
1830 r., przystąpił do walki zbroj-
nej o wolność Ojczyzny, stał się 
żołnierzem, a później wygnańcem 
i uczestnikiem Wielkiej Emigra-
cji. Przez 18 lat tułał się poza Oj-
czyzną. Po przegranym powstaniu 
Wiosny Ludów (1848), Breański 
powrócił do Polski. Tutaj arcybi-
skup Leon Przyłuski użył swoich 
wpływów i skazanego przez za-

borców na banicję Waleriana Bre-
ańskiego przywrócił na powrót do 
sprawowania funkcji kapłana. Po-
wierzył mu „swoją” parafię w Tar-
nowie Podgórnym, w której Breań-
ski pracował już do śmierci (1866) 
i tutaj został pochowany. 

Prymas Polski Arcybiskup Me-
tropolita Poznański i Gnieźnień-
ski Leon Przyłuski zmarł 12 mar-
ca 1865 r. i został pochowany 
w katedrze w Poznaniu.

Na zdjęciu 1. Portret Arcybisku-
pa Przyłuskiego, byłego proboszcza 
w Tarnowie Podgórnym

Na zdjęciu 2. Płyta epitafijna Ar-
cybiskupa Przyłuskiego w Katedrze 
Poznańskiej ze stojącym obok obec-
nym proboszczem w Tarnowie Pod-
górny, prezbiterem Adamem Prozo-
rowskim 

Z ostatniej chwili: 2 kwietnia 
ekipa budowlana rozpoczęła re-
mont stropu naszego kościoła.

Opracował Kazimierz Szulc

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

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

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

Wzorem lat ubiegłych  
10 marca Bractwo zor-
ganizowało ,,Dzień 

Kobiet”. Panie i Siostry przy-
byłe na strzelnicę witał wiosen-
nymi tulipanami brat Waldemar 
Kubiak, jednocześnie składając 
okolicznościowe życzenia. Gość-
mi spotkania byli między innymi 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard z małżonką, 
prezes gminnego koła PSL-u Sta-
nisław Adamski z małżonką oraz 
siostry i bracia z innych bractw. 
Przy wspólnym biesiadowaniu 
czas umilał śpiewem i grą brat 
Marek Czajka. 

Podczas imprezy odbyły się za-
wody strzeleckie. Rywalizowa-
liśmy w siedmiu konkurencjach. 
Wśród pań najlepszą okazała się, 
(nazwisko znane red.) wyprze-
dzając siostrę Magdalenę Mazan-

towicz i Małgorzatę Jędrowiak z 
Leszna. Tarcza okolicznościowa 
została w bractwie za sprawą bra-
ta Przemysława Pomiana. Kura 
zestrzelił brat Antoni Kwaśny z 
Pniew. 

Drogie Panie byłyście wesołe, 
uśmiechnięte i czarujące! Życzę 
Wam samych takich dni w ciągu 
całego roku! 

17 marca odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Okręgu Szamotulskiego. Do 
zarządu Okręgu z naszego brac-
twa zostali wybrani: Waldemar 
Maciejewski – prezes, Rena-
ta Maciejewska – sekretarz oraz 
Przemysław Pomian – chorąży. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udzieli brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~Stanisław Bączyk

Wiadomości brackie

Zwyciężczynie ,, Tarcza dla Pań” 

Wspólne biesiadowanie

Kreatywnie rozpoczęli 
wiosnę mieszkańcy Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 

W pierwszą sobotę marca od-
były się całodniowe warsztaty 
z projektowania ogrodów. Pięt-
nastu szczęśliwców (bo chętnych 
było zdecydowanie więcej) zma-
gało się z planowaniem nasadzeń, 
aby stworzone kompozycje były 
nie tylko atrakcyjne dla oka, ale 
także funkcjonalne i zgodne z pa-
nującymi warunkami. Uczestnicy 
mieli także możliwość skorygo-
wania swoich dotychczasowych 
błędów, które najczęściej są wyni-
kiem przypadkowego zakupu ro-
ślin i nieprzemyślanych nasadzeń. 
Prócz wielu ćwiczeń  była okazją 
do wymienienia się wrażeniami 
i pomysłami na piękny ogród.

Zajęcia prowadziła Katarzyna 
Świt, projektantka zieleni. Pomysł 
na warsztaty dla pasjonatów ogro-
dów zrodził się rok temu i wynik-
nął z obserwacji nowych i starych 
ogrodów. Pani Kasia chciała prze-
rwać modę na kopiowane po są-
siedzku jednolitych żywopłotów 

Wiemy jak projektować ogrody

z Thuja i pomóc mieszkańcom 
ubrać ogrody w nowe, kolorowe 
szaty. 

Projekt był współfinansowany 
ze środków unijnych i odbył się 
na wniosek mieszkanki Przeźmie-

rowa z programu Leader poprzez 
Stowarzyszenie Dolina Samy. 

Wszystkim zaangażowanym 
w organizację warsztatów ser-
decznie dziękujemy.

~KŚ
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 stowarzyszenia
Port Lotniczy informuje

Dyżury w sprawie 
OOU
Port Lotniczy Poznań-Ła-

wica informuje o dyżurach 
dotyczących obszaru ogra-

niczonego użytkowania, pomo-
cy w wypełnianiu wniosków oraz 
możliwości ich składania  w ra-
mach procedury koncyliacyjnej. 
Dyżury odbywają się w każdy 
czwartek, w godzinach 15.00 - 
18.00 w biurze Działu Realiza-
cji Inwestycji znajdującym się 
w Starym Terminalu Portu Lot-
niczego Poznań - Ławica, ul. Bu-
kowska 285 (wjazd Cargo i Służ-
ba Celna) przy wejściu do biura 
Wizz Air. W przypadku pytań po-
lecamy kontakt mailowy na adres 
oou@airport-poznan.com.pl   ~na

„Nasze Małe Ojczyzny” zapraszają 

Zebranie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze 

Małe Ojczyzny” zaprasza na zebranie, członków Stowarzyszenia 
oraz osoby zainteresowane problematyką uciążliwości wynikają-
cych z  rozbudowy lotniska Poznań-Ławica. Zebranie ma charakter 
otwarty dla mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa.

W trakcie spotkania będziemy informować mieszkańców  o przy-
sługujących im prawach i metodach ich dochodzenia. Zaprosiliśmy 
kancelarie prawne, posiadające duże doświadczenie w problematyce 
odszkodowawczej dotyczącej obszarów ograniczonego użytkowa-
nia. Spodziewamy się udziału władz naszej Gminy i innych gości.

Zapraszamy do sali OSiR w Przeźmierowie ul. Kościelnej,   
14 kwietnia, o 15.00.

Liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców. W trakcie ze-
brania można będzie złożyć  deklarację  przystąpienia do Stowa-
rzyszenia.

Spotkanie organizowane jest przy wydatnej pomocy władz Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 

 ~Zarząd Stowarzyszenia

W ramach naszej trzy-
dniowej wycieczki do 
Warszawy zorganizo-

wanej w pierwszych dniach mar-
ca przez  Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym 
„zaliczyliśmy” oczywiście kla-
syczne atrakcje stolicy: Zamek 
Królewski, Stare Miasto, Łazien-
ki i Wilanów. Największe wraże-
nie zrobiły jednak na nas nowe 
miejsca na kulturalnej mapie 
Warszawy, których nie zawaham 
się nazwać nowymi ikonami tego 
miasta. 

Otwarte w 2004 roku Muzeum 
Powstania Warszawskiego to 
obiekt, jakiego nie powstydziła-
by się żadna europejska stolica. 
Udana rewitalizacja ceglanego, 
poprzemysłowego budynku przy-
wodzi na myśl poznański Stary 
Browar. Jest rzeczą niezwykłą, 
jak tego typu architektura pięknie 
rozkwita, jeśli się da jej szansę na 
drugie życie. Najważniejsza jest 
jednak ekspozycja: Muzeum Po-
wstania to świetny przykład, jak 
można uczynić historię fascynu-
jącą i atrakcyjną. Pod względem 

Nowe ikony Warszawy

koncepcji wystawy, sposobu po-
kazania zbiorów i angażowania 
zwiedzających jest to placówka 
na prawdziwie światowym po-
ziomie. Tematykę bolesną i nadal 
budzącą kontrowersje można, jak 
się okazuje, pokazać w sposób nie 
„szkolny” i z pewnością nie nud-
ny.

Podobne wrażenie robi Cen-
trum Nauki „Kopernik”, które 
otwarto niecałe dwa lata temu. 
Elegancki, nowoczesny budynek 
mieści świetnie przemyślane i in-

trygujące ekspozycje poświęco-
ne problemom nauki. Nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać, jak 
ważna i cenna jest jej popularyza-
cja – jest to zresztą ważna część 
misji naszego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. „Kopernik” spełnia 
tę funkcję znakomicie, zwłaszcza 
jeśli chodzi o nauki ścisłe, przez 
wielu ludzi (zwłaszcza młodych) 
niesłusznie uważane za nudne. 
Wszyscy wiemy, że brakuje w 
Polsce chętnych do studiowania 
fizyki, chemii czy nauk technicz-
nych. Takie ośrodki jak „Koper-
nik” mają szansę to zmienić, za-
rażając naukowym „bakcylem” 
młodzież i dzieci, choć nie tylko 
dla nich zwiedzanie Centrum Na-
uki może być wielką atrakcją.

Wróciłam z Warszawy bardzo 
zadowolona nie tylko dlatego, 
że rzadko mam okazję pojechać 
tam w celu innym niż zawodowy. 
Nowe atrakcje stolicy sprawiają, 
że warto się do niej wybrać, nawet 
jeśli wydaje nam się, że znamy to 
miasto aż za dobrze.

~Elżbieta Jakóbiec
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Na przełomie marca i kwietnia do naszych drzwi zapukali ankieterzy z Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności 
Lokalnej i Rynku pytając o ocenę poziomu życia w Gminie. 

– Spośród  16 685 dorosłych mieszkańców Gminy na podstawie zbioru PESEL wylosowano 1004 respondentów jako 
reprezentatywną próbę. Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 611 wywiadów ankietowych, zachowując reprezentatywność 
populacji, czyli tę samą co w rzeczywistości strukturę płci, wieku i miejsca zamieszkania. To kolejne badania opinii publicznej, 
warto zatem pokusić się o porównanie wyników. – mówi dr Jan Ermanowicz z Pracowni. 

Ponadto – po raz pierwszy w sposób pogłębiony – zapytano dorosłych mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa o ich opinię 
i zamierzenia w związku z rozbudową Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Ankietę przeprowadzono wśród 207 właścicieli nieru-
chomości leżących w obszarze ograniczonego użytkowania (przy zachowaniu wymogu reprezentatywności próby).

Poniżej przedstawiamy wyniki badań opinii publicznej. Kolejne zamieścimy w następnych numerach „sąsiadki~czytaj”.
~Agnieszka Rzeźnik 

Czy Pana/Pani zadaniem dobrze funkcjonuje Urząd Gminy  Tarnowo Podgórne?

90,1% mieszkańców Gminy  Tarnowo Podgórne jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania

Kolejność Trzy główne pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w pracy Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym

Opinie pozytywne 
w %

Trudno powie-
dzieć w %

Opinie negatywne 
w %

1 Dobra informacja przy wejściu do Urzędu  59,6/-12,2 37,8/+10,9 2,6/+1,4
2 Lepsza estetyka i funkcjonalność pomieszczeń dla klientów 56,6/-9,0 42,6/+9,9 0,8/-0,9
3 Milsza obsługa klientów  51,4/-16,4 45,8/+15,4 2,8/+1,4

Kolejne pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w pracy Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym
4 Większa przystępność i uprzejmość pracowników Urzędu   46,8/-15,2 50,1/+14,0 3,1/+1,2
5 Lepsza organizacja pracy, brak kolejek  41,7/-24,7 53,6/+21,5 4,7/+3,3
6 Większe zaangażowanie pracowników i szybkość w załatwieniu spraw 38,7/-16,3 56,6/+14,1 4,7/+2,2
7 Bardziej kompetentni  i  lepiej przygotowani  pracownicy   38,4/-19,0 58,8/+18,0 2,8/+1,0
8 Ciekawsza strona internetowa i lepsza informacja o pracy Urzędu 36,3/-13,1 61,9/+12,9 1,8/+0,2
9 Nowa kadra  20,0/-12,8 75,3/+11,3 4,7/+2,5

Kolorem czerwonym oznaczono (-) spadek ocen pozytywnych pracy urzędu do badania z 2011 r.  
Kolorem  zielonym oznaczono (-) spadek ocen negatywnych pracy urzędu do badania z 2011 r.

Wzrost ocen negatywnych jest mały i mieści się w granicach błędu statystycznego, to wyraźny spadek ocen pozytywnych jest 
sygnałem dla kierownictwa urzędu do podjęcia stosownych działań w celu poprawy wizerunku urzędu.

90,1%  mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania  
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71,4%  mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne dobrze ocenia pracę gminnej administra-
cji samorządowej. Porównując okres sprzed roku 
i dwóch lat można zaobserwować spadek zado-
wolenia respondentów z pracy urzędu.

Badanie opinii publicznej

Trzy główne pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w pracy Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym
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Badanie z 2009 roku   (71,4%) Badanie z 2011 roku  (76,3%) 
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67,1% respondentów dobrze ocenia pracę Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne. Tylko 2,5% ankietowanych 
jest innego zdania. Porównując poparcie dla Wójta do 
roku 2009 odnotowuje się spadek o 4,3 punkty procen-
towe, natomiast porównując do roku ubiegłego o 9,1 
punkt procentowy. 

Ocena działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Ocena działalności Rady Gminy

Badanie z 2009 roku   (65,3%) Badanie z 2011 roku   (59,5%) 
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Badanie z 2012 roku   (49,1%)
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49,1% respondentów do-
brze ocenia pracę Rady Gminy. 
W ciągu 3 lat nastąpił istotny 
spadek (o 16,2 punkty procen-
towe) pozytywnej oceny dzia-
łalności Rady Gminy.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
(89,3%) największą aprobatę ankie-
towani udzielili inwestycjom w in-
frastrukturę drogową (85,4%) oraz 
prawie  w równym stopniu w obiek-
ty sportowe i urządzenia rekreacyj-
ne (71,7%, w badaniu z 2011 roku 
78,5%) oraz w oświatę (69,2%, w ba-
daniu z 2011 roku 77,6%). 

Które obszary inwestycyjne realizowane przez Gminę  
w ostatnich czterech latach uważa Pan/Pani za najważniejsze?  

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak  Nie mam 
zdania  

Raczej nie  Zdecydowanie 
nie  
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Budowa obiektów sportowych i urządzeń 
rekreacyjnych

 

Które obszary inwestycyjne realizowane przez Gminę w ostatnich czterech latach uważa 
Pan/Pani za najważniejsze?



 kwiecień 2012 \ sąsiadka~czytaj \      21

 ankieta

75,2% ankietowanych uważa, 
że powinna być zachowana rów-
nowaga pomiędzy funkcją rekre-
acyjną, a sportową.

Która Pana/Pani zdaniem funkcja powinna przeważać w Aquaparku „Tarnowskie Termy”?

Respondenci za najistotniej-
szy element projektowanego 
Aquaparku uznali basen do na-
uki pływania (86,9%), basen dla 
dzieci (86,7%), basen rekreacyj-
ny z atrakcjami (82,8%) oraz ba-
sen z wodą termalną (81,0%). 
Najtrudniej ankietowanym było 
wypowiedzieć się na temat ga-
binetów odnowy-wellnes mokry 
i ponad jedna trzecia (31,8%) wy-
brała odpowiedź  „trudno powie-
dzieć”.

Najistotniejsze elementy projektowanego Aquaparku „Tarnowskie Termy”

Stopień akceptacji elementów projektowanego 
Aquaparku

Akceptacja w %  Bark akceptacji 
w %

Trudno powiedzieć 
w %

1 Basen do nauki pływania 86,9 1,8 11,3

2 Basen dla dzieci łącznie ze strefą zabaw 86,7 2,3 11,0

3 Basen rekreacyjny z atrakcjami 82,8 2,8 14,4

4 Basen z wodą termalną 81,0 4,5 14,5

5 Basen sportowy 79,1 5,4 15,5

6 Restauracja 74,8 8,2 17,0

7 Strefa fitness 73,2 7,7 19,1

8 Jacuzzi 64,5 12,0 23,5

9 Zespół saun mokrych 56,6 15,4 28,0

10 Zespół saun suchych 55,5 16,6 27,9

11 Gabinety odnowy-wellness  suchy 52,2 18,3 29,5

12 Gabinety odnowy-wellness mokry 50,9 17,3 31,8

Która Pana/Pani zdaniem funkcja w planowanym obiekcie powinna przeważać? 

Zdecydowanie nie  

Raczej nie 

Nie mam zdania  

Raczej tak  

Zdecydowanie tak  
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Zachować równowagę pomiedzy 
funkcją rekreacyjną, a sportową

 

Na pytanie dotyczące częstotliwości ko-
rzystania z Aquaparku odpowiadali respon-
denci, którzy deklarowali, że będą z niego 
korzystać.

Najczęściej ankietowani deklarowali,  
że będą korzystać z Aquaparku jeden raz 
w miesiącu. Co czwarty respondent, twier-
dzi, że „Tarnowskie Termy” odwiedzi raz 
w tygodniu.

Częstotliwość korzystania z Aquaparku „Tarnowskie Termy”

Częstotliwość korzystania z Aquaparku „Tarnowskie Termy”  
Na pytanie dotyczące częstotliwości korzystania z Aquaparku odpowiadali respondenci, którzy deklarowali, że 

będą z niego korzystać. 
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Kto Pan/Pani zdaniem mógłby reprezentować mieszkańców podczas rozmów z Portem Lotniczym 
Poznań-Ławica? 
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Wójt wraz ze Stowarzyszeniem, przy 
czym Wójt jest podmiotem wiodącym  

Wójt wraz ze Stowarzyszeniem, przy 
czym Stowarzyszenie jest podmiotem 
wiodącym  

Nikt z wymienionych  

8,7% 

54,1% 

37,2% 

Wykonanie przez spółkę Port 
Lotniczy Poznań -Ławica prac 
takich jak: wymiana okien, 
izolacja ścian  

Rekompensata finansowa, 
jako równowartość 
powyższego zakresu prac  

Wykup budynku w całości lub 
w części 

Wybór form rekompensaty za obniżenie standardu zamieszkania przez przekroczenie norm 
hałasu  

53,6% 

42,5% 

3,9% 

Podjąć działania w celu poprawy warunków akustycznych w miejscu zamieszkania  
Zmienić miejsce zamieszkania  
Lotnisko mi nie przeszkadza  

Czy jako mieszkaniec Przeźmierowa / Baranowa, w związku z rozbudową Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica zamierza Pan/Pani: 

Lp. Obszar ograniczonego użytkowania dla lotni-
ska Poznań-Ławica w Poznaniu to:

Wybór w %

1 Rekompensata za obniżenie wartości budynku/
mieszkania 

77,8

2 Rekompensata za wykonanie izolacji akustycz-
nej budynku 

56,5

3 Wykup budynku w całości lub w części 50,7

4 Dożywotnia renta 47,3

5 Wybudowanie przez spółkę Port Lotniczy Po-
znań-Ławica nowego budynku/mieszkania 

39,1

6 Wykonanie izolacji akustycznej budynku 23,7

30 stycznia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego utworzył obszar ograniczonego użytkowania dla 
lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, którego zarządcą jest 
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o.  
Co Pana/Pani zdaniem oznacza to dla 
mieszkańców tego obszaru?

Dla 77,8% ankietowanych utworzenie obszaru ograni-
czonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Po-
znaniu to rekompensata za obniżenie wartości budynku/
mieszkania.

35,7% respondentów zamierza powierzyć reprezen-
towanie swoich interesów odszkodowawczych  Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa podczas 
rozmów z Zarządem Portu Lotniczego Poznań-Ławi-
ca oraz w dalszej kolejności wspólnie Wójtowi Gminy 
wraz ze Stowarzyszeniem, przy czym Stowarzyszenie 
ma być podmiotem wiodącym (22,7%).

Kto Pan/Pani zdaniem mógłby reprezentować mieszkańców podczas rozmów z Portem Lotniczym 
Poznań-Ławica?

Ponad połowa ankietowanych uznała, że najlepszą formą re-
kompensaty będzie dla nich rekompensata finansowa jako rów-
nowartość powyższego zakresu prac (54,1%).

Wybór form rekompensaty za obniżenie standardu 
zamieszkania przez przekroczenie norm hałasu

W związku z rozbudową portalu Lotniczego Poznań-
-Ławica ponad połowa ankietowanych (53,6%) zamie-
rza podjąć działania w celu poprawy warunków aku-
stycznych w miejscu zamieszkania, natomiast aż 42,5% 
ankietowanych planuje zmienić miejsce zamieszkania.

Czy jako mieszkaniec Przeźmierowa / Baranowa, w związku z rozbudową Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica zamierza Pan/Pani:

Pytania o rozbudowę Portu Lotniczego
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

KULTURALNY KWIECIEŃ/MAJ 
16.04 Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, Przedszkole Przeźmierowo
18.04 Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kultury Tarnowo 
Podgórne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „W rytmie marsza. Instrumenty dęte blaszane”

20.04 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino studyjne: „Attenberg”

24, 25, 26, 27.04 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum Tarnowo Podgórne, 
Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Gimnazjum 
Baranowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte – konecerty edukacyjne dla szkół   
Pt: „Perły baroku”

27.04 godz. 18   DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Róża” (reż. Wojciech Smarzowski)

27-29.04
Kielce

Wyjazd Teatru Tańca „Sortownia” na Międzynarodowy
XII Festiwal Tańca Kielce

28.04 godz. 10 DK Tarnowo Podgórne
29.04 godz. 10 DK Przeźmierowo

X finał projektu Teatr w Każdej Wiosce
Pt: „Własne Światy”

3.05 godz. 10.30 Kościół w Tarnowie Podgórnym i Park im. Stanisława Wolkiewicza Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

3.05 godz. 16
Park 700-lecia

Muzyczna majówka. Wystąpią: Daniel Moszczyński, Sharp Eleven, 
Sharp Eleven Latino i Swingulance

4.05 godz. 18    Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza:

6.05 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne 
- koncert inauguracyjny z udziałem chóru “Amici Canti”

7.05 Przedszkole Baranowo, Dom Kultury Przeźmierowo, Przedszkole Przeźmierowo
9.05Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, Dom Kultury Tarnowo Pod-
górne, Przedszkole Tarnowo Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
Pt: „Baletki, pointy, baleriny – historia baletu w pigułce”

8.05   Galeria w Rotundzie Wystawa prac koła plastycznego pt: „Pędzlem malowane”

11.05 godz. 18    DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza:

12-13.05   Park w Przeźmierowie Dni Przeźmierowa  (współorganizacja GOK „SEZAM”)

13.05 godz. 16    DK Tarnowo Podgórne 10 lat projektu „Teatr w każdej wiosce” - gala jubileuszowa

14.05 godz. 9, 10.30 DK Przeźmierowo
15.05 godz. 9, 10.30 DK Tarnowo Podgórne

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa oraz GOK „SEZAM” zaprasza-
ją:  Przedstawienie teatralne pt: „Turniej sportowy” w związku z 
EURO 2012

Poradniki z różnych półek 
i o różnej tematyce

Przygoda z psychologią, czyli 
jak uwolnić się od stresu, jak ra-
dzić sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych, jak zmienić negatyw-
ne schematy dominujące w na-
szym życiu

 Co to jest inteligencja emo-
cjonalna i ekologiczna i jak ją 
określić? Jak nauczyć dziecko 
odpowiedzialności i jak zapro-
gramować mu zajęcia, nie ulega-
jąc modzie, że bez wysiłku można 
osiągać dobre wyniki i to w każ-
dej dziedzinie? Odpowiedzi na 
te i inne pytania można szukać 
w książkach. Czy na wszystkie? 
Pewnie nie, ale na niektóre z nich, 
istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że tak. Można zaryzyko-
wać.

Ciekawostki ze świata książki 
W kwietniu obchodzony jest 

Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Święto wywodzi 
się z Katalonii, a pomysłodawcą 
w 1926 roku był wydawca Vicen-
te Andres Clavel. Od tego czasu 

mieszkańcy Katalonii obdarowu-
ją swoich bliskich książkami i ró-
żami. 

Oficjalnie w Hiszpanii święto 
obchodzone jest od 1930 roku, 
a od 1964 roku we wszystkich 
krajach hiszpańskojęzycznych. 
W 1995 roku UNESCO uchwali-
ło 23 kwietnia jako symboliczną 
datę dla całej literatury światowej. 
To dobry moment na zwrócenie 
uwagi na książkę, wydawnictwa 
i ochronę wartości intelektual-
nych. 

Warto obdarowywać się książ-
kami w każdym dniu, nie tylko 
świątecznym. Można i bez okazji. 
O tym co wartościowe decyduje-
my sami.

PORADNIKI
Marcin Przewoźnik, Joanna Ja-

błczyńska „Współczesny savoir- 
vivre dla nastolatków.”  

Gereon Reimann  „Kochać za-
miast rozpieszczać. Dlaczego nie 
powinniśmy spełniać każdego ży-
czenia naszych dzieci.” 

Katarzyna Miller, Monika Paw-
laczuk „Być kobietą i nie zwario-
wać.”

Darlene Mininni „Przybornik 
emocjonalny.”

Charles E.Schaefer „Jak rozma-
wiać z dziećmi o bardzo ważnych 
sprawach.” 

 Penny Peirce „Intuicja. Jak słu-
chać wskazówek wewnętrznego 
głosu.” 

Piotr Szarota „Psychologia 
uśmiechu.” 

 Więcej informacji o działalno-
ści Biblioteki, o nowościach do-
stępnych we wszystkich naszych 
placówkach (Filii w Baranowie, 
Lusowie, Przeźmierowie) na na-
szej stronie www.bibliotekatp.pl . 

~I.B. 



24       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2012

  gok

Projekt Teatr w Każdej Wio-
sce, unikalna inicjatywa 
GOK „SEZAM” obchodzi 

w tym roku dziesięciolecie ist-
nienia. Uroczysta, jubileuszowa 
gala, na którą zapraszamy wszyst-
kich dawnych i obecnych aktorów 
i opiekunów odbędzie się 13 maja 
w Tarnowie Podgórnym. Wcze-
śniej jednak czas na tradycyjny, 
dziesiąty finał.

28 w Domu Kultury Tarnowie 
Podgórnym i 29 kwietnia w Domu 
Kultury w Przeźmierowie każda 
z jedenastu projektowych grup 
wystawi własny spektakl.  Oprócz 
gry młodych aktorów podziwiać 
będziemy specjalnie stworzo-
ną scenografię i muzykę. A tytuł 
tegorocznego finału to „Własne 
światy”. 

„Odkrywamy, zaznaczamy, bu-
dujemy, otwieramy, nadajemy 
sens własnej czasami wyimagino-
wanej przestrzeni. Otoczeni lap-
topami, komputerami, i-podami, 
baśniami, zabawkami, dziwno-
ściami, trzymając parasol w dło-
ni zapraszamy na wędrówkę po 
świecie, który zrodził się z naszej 
wyobraźni.   Zapraszamy na prze-
jażdżkę po Wielo-Wielkopolskich 
-Za-Światach” – tak opisują przy-
gotowywane przedstawienia sami 
ich twórcy. 

Warto pojawić się w obu miej-
scach, bo co roku dzieci z nasze-
go teatralnego projektu potrafią 
naprawdę zaskakiwać, a oklaski 
po spektaklu są dla nich najlepszą 
nagrodą za ich całoroczną pracę.

~Jarek Krawczyk

To już 10 lat z projektem Teatr w Każdej Wiosce!
Program:

TARNOWO PODGÓRNE 28 04 2012
Grupa z Tarnowa Podgórnego
„Leśne głupki” 
To historia sympatycznych i zabawnych (tar-

nowskich?) bohaterów, zamieszkujących leśną 
(a może wielkopolską) głuszę. Jednak nie w gło-
wie im bezmyślne leniuchowanie. Są ciekawi 
świata i nowych przygód. A to wyruszą na spotka-
nie ze smokiem (może wawelskim?), który chce 
rozpłaszczyć ziemię na (podgórny?) placek a in-
nym razem będą próbować ocalić świat przed za-
gładą. A wszystko to do rymu i w rytmie i z poczu-
ciem humoru.

Grupa MINI MAX z Jankowic
„Śmieszka” 
Czy istnieje świat idealny? Czy śmiech przy-

niesie szczęście?. Gdzie odnaleźć równowagę? Na 
te pytania odpowiedzą Dzieciaki z Jankowickiej 
Paki. Za sprawą parasola i swojego przedstawienia 
przeniosą się w świat koloru i śmiechu. Uwaga! 
Fala Czarnego Parasola przyjdzie z czasem.

Grupa Teatralna z Batorowa
„Zaczarowana kałuża”
Właśnie przestał padać deszcz – została spo-

ra kałuża i suszące się parasole. Grupa przyjaciół 
tańcem i piosenką wita rozpogodzony dzień. I na-
gle stają się czary. Kałuża wraz z dziećmi zamie-
nia się w podwodny świat – ocean huczy, medu-
zy leniwie poruszają się w  rafie koralowej, by za 
chwilę zamienić  się w  rozłożyste drzewo. Wiel-
ki ptak szybuje po niebie, aby w ostatecznym spo-
tkaniu z magią stać się wesołym, pełnym humoru, 
uśmiechniętym człowiekiem.  

Zespół LATIFA z Sierosławia
„Pani Zamieć”
Znajdujemy się w tajemniczym świecie Pani 

Zamieci. Ów  świat wyśniony przekłada się na rze-
czywisty – świat pełen dziwnych istot, gdzie pra-
cowitość zostaje nagrodzona, a lenistwo skarcone. 
To wszystko ulega zmianom jak toczące się zako-
lami kolorowe kola.

Grupa Teatralna  z Tarnowa Podgórnego
„Po prostu”
Chcemy w prosty sposób opowiedzieć, że po 

prostu wstaje, idzie do szkoły, po prostu rozma-
wia z kolegami, po prostu czasami jest nieszczęśli-
wym. Po prostu marzy, żeby być kimś innym. I tak 
też po prostu kończy się jak każda codzienna histo-
ria, że po prostu idzie spać. Może w tym po prostu 
ukryta jest jakaś głębia i prawda o nas samych. Tak 
po prostu według własnego scenariusza opisujemy 
skomplikowany nastoletni świat.

Grupa z Ceradza Kościelnego
„Rozchmurzacze”
Czy podróż tramwajem w zimny deszczowy 

dzień musi być udręką? Nie, jeśli tramwaj wypeł-
nia chmara szalejących Rozchmurzaczy. Koloro-
wy, wesoły spektakl o łamaniu stereotypów, który 

przekonuje, że podróże miejskimi środkami loko-
mocji mogą być zabawne. Uwaga: parasol noście 
i przy pogodzie!

PRZEŹMIEROWO 29 04 2012
Grupa z Lusówka
„Do-Re-Mi, Fa-Sol-La”
 Magiczne, zaklęte nuty rozpoczynają swój ta-

niec. Skaczą, biegają, wariują, a po wyczerpują-
cej zabawie zapadają w błogi sen. Niczym psot-
ne chochliki budują własny świat pod parasolem 
teatralnej magii. Zapisują swe historie na tajem-
niczej pięciolinie, której klucz do odczytania po-
siada każdy, kto choć raz odwiedził Wyobraźnię. 
Najmłodsze urwisy z Lusówka, choć wcale nie 
najmniejsze, po raz kolejny zapraszają do pokaza-
nia na swej twarzy ogromnego uśmiechu!

Grupa z Kokoszczyna
„Kim jestem”
W naszym świecie na pozór jesteśmy sami, za-

stanawiamy się kim jesteśmy, czego chcemy? Nie 
zawsze wszystko co proponuje nam świat łatwo 
nam zaakceptować, bo chcemy być indywiduali-
stami, więc  buntujemy się, szukamy własnej dro-
gi, ciągle pytając kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? 
Będąc samotnym tęsknimy za czymś i na nowo 
odkrywamy to, co jest najważniejsze… Co to ta-
kiego?!? Odpowiedzi szukajmy pod Parasolem!

Grupa z Sadów
„TV smile”
Zabawny komentarz teraźniejszości uwikłanej 

w rywalizację, zdobywanie nagród i uznania, roz-
grywki EURO, wyjazdy integracyjne. Wszystko 
pod metafizycznym  wyimaginowanym Parasolem 
z telewizją w tle.

Zespół KATASTROFA z Jankowic
„Skrzydlata historia”
Gdy otacza nas krzyk i złośliwość niewiele 

możemy osiągnąć. Lecz wystarczy dobre słowo 
i odrobina miłości, a świat rozkwita barwami tę-
czy. Historia Pewnej Bocianki wychowanej w pa-
rasolowym gnieździe, która doświadcza zła i dobra 
uświadomi nam, że nic w życiu nie jest jedno-
znaczne i z góry przesądzone.

Grupa Teatralna z Przeźmierowa
„W sieci”
Młodsi, starsi – z własnej woli i wyboru – zna-

leźliśmy się w sieci internetowych relacji, rozmów, 
gier, czatów, blogów… Siadamy przed oknem 
komputera i świat „za oknem” przestaje istnieć. 
Stajemy się bohaterami gier, wymyślamy swój los 
i wysyłamy go w przestrzeń sieci. Oto nasze wir-
tualne życie po sygnale „power is on”. Ale moż-
na – na moment – wyłączyć  komputer. W realu 
spotkać się z kolegami, pójść na spacer, pograć 
w piłkę , pobawić się w teatr, bo przecież: My je-
steśmy dzieciaki z teatralnej paki (…) Siłą swojej 
wyobraźni potrafimy świat poruszyć.
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Laureaci gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego świetnie 
wypadli także w powiatowym finale. 

W Murowanej Goślinie I miejsce w kategorii wiekowej dla 
klas IV – VI zajęła Monika Sztukiewicz. Uczennica Szkoły Podstawo-
wej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie nagrodę zdobyła za 
interpretację „Ptasiego radia” Juliana Tuwima. Natomiast w młodszej 
kategorii, zwycięzca marcowych gminnych eliminacji, Tomasz Urba-
niak, zajął drugie miejsce. Wierszem, który recytował był „Chrząszcz” 
Jana Brzechwy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

~Jarek Krawczyk

Lusowskie Poranki Mu-
zyczne mają za sobą już 
dziesięć koncertowych se-

zonów. Na przestrzeni lat w Ko-
ściele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba 
Apostoła występowali znakomici 
soliści, grupy kameralne, chóry 
i orkiestry. Koncert otwierają-
cy sezon jedenasty odbędzie się 
6 maja o godz. 11.45. Wystąpi 
wówczas chór kameralny „Ami-
ci Canti”.

„Przyjaciele śpiewu”, bo to 
oznacza ta nazwa, swoją działal-
ność rozpoczęli w Buku w 1996 
roku. Założycielem zespołu jest 

Dwie nagrody w Murowanej

Lusowskie Poranki powracają

jego dyrygent – Leszek Górka, 
absolwent poznańskiej Akade-
mii Muzycznej, laureat I nagrody 

na IX Ogólnopolskim Konkursie 
Dyrygentów Chóralnych. 

Grupa początkowo była kwin-
tetem, a na przestrzeni lat rozro-
sła się do składu szesnastoosobo-
wego. Najchętniej śpiewa dawną 
muzykę polifoniczną, wykonu-
je jednak także muzykę rozryw-
kową, współczesną i jazzują-
cą. W zespole występuje m. in. 
mieszkanka Tarnowa Podgórnego 
i członkini Koła Śpiewu im. Fe-
liksa Nowowiejskiego – Dorota 
Zygmańska, a także Joanna Ku-
charska z Lusowa.

~Jarek Krawczyk

Było niezwykle barwnie, 
a poziomem występów 
dzieci udowodniły, że 

mają spory talent taneczny i wo-
kalny. Już po raz piąty odbył się 
Wiosenny Koncert Galowy ze-
społu „Modraki”.

Impreza, która odbyła się 31 
marca w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym, podzielona była 
na dwie części. W pierwszej zespół 
wykonał tańce i pieśni ludowe. Pu-
bliczność miała okazję zobaczyć 
m. in. suitę tańców wielkopolskich, 
wiosenną poleczkę, krakowiaka, 
oraz suitę wokalną. Wielkie wra-
żenie zrobiła też scenka rodzajowa 
o przeganianiu chochoła – marzan-
ny. W części drugiej „Modraki”, 
tym razem ubrane w galowe barwy, 
zaprezentowały znane piosenki, 
m. in. „Biedroneczki”. Warto pod-

Modraki na galowo po raz piąty

kreślić, że część członków zespołu 
utworzyła grupę muzyczną, przy-
grywającą podczas występu.

Na koniec w imieniu władz 
gminy kosz pełen słodyczy wrę-

czyła młodym artystom I Zastęp-
ca Wójta Ewa Noszczyńska – 
Szkurat.

~Jarek Krawczyk

Przeganianie 
chochoła

fot. archiwum
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Grupa Zamiast doceniona przez mło-
dzież

Na inowrocławskim festiwalu „Arlekina-
da” grupa teatralna „Zamiast” została do-
ceniona przez „jury młodzieżowe” skupio-
ne w Inowrocławskim Teatrze Otwartym. 
Jego decyzją spektakl „Siódma pieczęć” 
otrzymał nagrodę za najlepszy spektakl,  
a jeden z aktorów – Witek Tokarek – także 
za najlepszą rolę męską. Cieszymy się i ży-
czymy sukcesów na kolejnych festiwalach.

Trzecie miejsce w Mrowinie
Pierwszego dnia kwietnia w Mrowinie 

odbył się Konkurs Koszy Wielkanocnych. 
Wśród wystawców z powiatu poznańskie-
go, obornickiego i szamotulskiego znalazło 
się m. in. Koło Kulinarne działające przy 
Domu Kultury w Przeźmierowie. A jego 
opiekunka, Katarzyna Marchlewska zdo-
była 3 miejsce w kategorii „wystawcy in-
dywidualni”. Gratulujemy!

~GOK

KRÓTKO:

Tarnowo Podgórne, 25 mar-
ca, niedziela, godziny wie-
czorne, koncert. Niesa-

mowity duet z zespołem – Anita 
Lipnicka i John Porter, prywat-
nie małżeństwo. Na scenie pięk-
na kompozycja damsko-męskiego 
wokalu w asyście instrumentów. 
Piszę te słowa z perspektywy słu-
chaczki, która nie znalazła się na 
koncercie przypadkowo. Dosko-
nale wiedziałam, że takiego wy-
darzenia nie można przegapić. 
I nie żałuję. 

Pierwsze dźwięki gitar, słowa 
płynące przez głośniki. Barwne 
światła kładą się na twarzach ar-
tystów - bardzo utalentowanych, 
jednocześnie skromnych i pogod-
nych. Pomiędzy utworami słychać 
na widowni śmiech słuchaczy, 
rozbawionych żartami i specy-
ficznym polskim akcentem Johna 
Portera. Po subtelnym, wolnym 
utworze – żywiołowy.  Przy hi-
tach takich, jak „Old time radio” 
czy „Bones of love” nogi same 
zaczynają podrygiwać i wystu-
kiwać rytm. Dłonie wtórują kla-
skaniem, chce się śpiewać. Wie-
lorakość użytych instrumentów, 
od gitar począwszy, poprzez ust-
ną harmonijkę, grzechotki i per-
kusję, na skrzypcach skończyw-
szy, zadziwia. Dodaje zarazem 
charakteru każdej melodii – tej o 
miłości i tej o tym, co było i już 
nie wróci. Czas płynie niezauwa-
żenie, a półtoragodzinny koncert 
zostaje przedłużony o bis, wywo-
łany oklaskami na stojąco. Artyści 
dziękują za zaproszenie do Tarno-

Po angielsku na dwa głosy

wa Podgórnego, publiczność bije 
im gromkie brawo. 

Duet zaraził słuchaczy pozy-
tywną energią. Był dla nich mi-
łym zakończeniem weekendu. 

~Joanna Konopka
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Zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN 
w tym roku szkolnym 2011/2012 obowiązko-
we roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. 

„zerówka”) objęło po raz pierwszy wszystkie dzieci 
5-letnie. Zmiana w Ustawie o Systemie Oświaty do-
tycząca pozostawienia wyboru rodzicom, czy posłać 
swoje dziecko do „zerówki” po raz drugi czy od razu 
do I klasy sprawiła, że wielu rodziców ma ogromny 
dylemat i potrzebuje pomocy ze strony specjalistów 
w tym zakresie. Chcąc spełnić te oczekiwania także 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarno-
wie Podgórnym włączyła się, jako jedna z instytu-
cji, w działania zmierzające do określania gotowości 
szkolnej dzieci 5-letnich przeprowadzając obser-
wacje dzieci we wszystkich przedszkolach z terenu 
Gminy. Obserwacjami objęto 203 dzieci z 12 od-
działów w 5 przedszkolach. Podsumowując ogólnie 
wyniki uzyskane podczas obserwacji można powie-
dzieć, że:
•	 We wszystkich grupach średni poziom rozwo-

ju psychoruchowego wyniósł 6 lat i 3 miesiące, co 
oznacza, że dzieci te wykazały potencjał intelektual-
ny wyższy od wieku życia.
•	 Średni poziom rozwoju sprawności grafomoto-

rycznej (umiejętności niezbędnej przy nauce pisa-
nia) wyniósł 5-6 lat, co oznacza że dzieci osiągnęły 

Informacja o wynikach obserwacji 
psychologicznych w przedszkolach Gminy

w tym zakresie poziom wymaga-
ny na wiek.
•	 Najczęściej trudności u dzie-

ci dotyczyły, w kolejności: roz-
woju emocjonalno – społeczne-
go, koncentracji uwagi, pamięci 
i sprawności manualnej (wyci-
nanie, lepienie, precyzyjne ruchy 
np. przy budowaniu konstrukcji 
z małych klocków itp.).
•	 Niektóre dzieci miały nadal 

trudności w zakresie czynności 
samoobsługowych np. samodziel-
ne ubieranie się.
•	 70% dzieci przejawiała róż-

nego rodzaju wady wymowy, wy-
magające terapii logopedycznej.
•	 Duża część dzieci miała kło-

poty ze słuchaniem i wykonywa-
niem poleceń kierowanych do ca-
łej grupy.
•	 Niektóre dzieci miały wyraź-

nie wolniejsze tempo pracy.
•	 Ogólnie z grupy wszystkich 

obserwowanych dzieci wyłoniono 
4 dzieci do pogłębionej diagno-

styki w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej oraz 3 dzieci do 
terapii, która będzie prowadzona 
w PPP.

Ostateczna decyzja czy posłać 
dziecko do I klasy czy jeszcze raz 
do „zerówki” należy zawsze do 
rodziców. W jej podjęciu należy 
kierować się własną rodzicielską 
intuicją i znajomością możliwo-
ści i ograniczeń swojego dziecka, 
oceną gotowości szkolnej nauczy-
cieli (informację o niej na piśmie 
otrzymują rodzice w kwietniu) 
oraz ewentualną diagnozą dziec-
ka w PPP. Na taką diagnozę ro-
dzice zgłaszają dziecko osobi-
ście lub telefonicznie do PPP (61 
8164420) wtedy, gdy pomimo su-
gestii nauczycieli i własnej zna-
jomości dziecka nie są pewni jak 
zadecydować o dalszych losach 
edukacyjnych swoich pociech.  

~Magdalena Bartkowiak
Psycholog, kierownik PPP 

w Tarnowie Podgórnym

W poprzednim numerze „sąsiadki~czytaj” 
przedstawiliśmy metody pracy z dzieć-
mi z inteligencją poniżej przeciętnej. 

Dziś druga, ostatnia, część artykułu, który powstał 
w oparciu o prelekcje wygłoszone na Międzynarodo-
wej Konferencji w Gdańsku. 

Oto kilka dobrych, sprawdzonych na polskim grun-
cie rad dla nauczycieli, które mogą stosować także 
w domu rodzice, pracując z dzieckiem z inteligencją 
poniżej przeciętnej:

• Sprawdziany wiadomości powinny opierać się na 
podstawie programowej i obejmować krótsze partie 
materiału. Najlepiej, gdyby były to gotowe arkusze 
tak, aby dziecko nie traciło czasu na zapisywanie po-
leceń. Ocenianie dziecka powinno nastąpić po odpo-
wiedziach udzielonych w toku kilku lekcji, a nie po 
jednorazowym odpytaniu.

• Należy zadawać dziecku krótkie, konkretne py-
tania. Unikać pytań problemowych i przekrojowych, 
wymagających od dziecka sformułowania samodziel-
nego wniosku czy dokonania analizy porównawczej.

• Warto wspomagać tok myślenia dziecka dodatko-
wymi pytaniami naprowadzającymi.

• Należy dzielić dziecku materiał do opanowania 
w domu na mniejsze części oraz pozostawić mu wię-

Inteligencja niższa niż przeciętna (cz. II)
cej czasu na ich opanowanie. Moż-
na zaznaczać dziecku, jakie treści 
z zeszytu lub podręcznika powin-
no opanować (dotyczy to także 
uczniów starszych klas).

• Pomocne może być odwoły-
wanie się do sytuacji bliskich do-
świadczeniom życiowym dziecka 
przy omawianiu nowych zagad-
nień, rozwiązywaniu zadań (kon-
kretyzacja).

• Ważne jest sprawdzanie, czy 
dziecko zrozumiało kierowane do 
niego pytanie lub polecenie. Gdy-
by nie rozumiało – pytanie należy 
zmodyfikować, ukonkretnić.

• Warto także po podaniu pytania 
dać dziecku czas na zastanowienie 
się informując go, że za chwilę bę-
dzie poproszony o odpowiedź.

• Zawsze należy pamiętać, że 
uczniowie z inteligencją poni-
żej przeciętnej potrzebują więcej 
czasu na pracę zarówno na lekcji 
(w tym sprawdzianie szkolnym!), 

jak i w domu. Często wydłuże-
nie czasu powoduje, że uczniowie 
udzielają prawidłowych odpowie-
dzi czy rozwiązują poprawnie za-
danie, czym zaskakują wszystkich 
– w tym samych siebie.

W szkole dzieci z inteligen-
cją poniżej przeciętnej powinny 
czuć się bezpiecznie, nie bać się 
zadawania dodatkowych pytań, 
domagania się powtórzeń czy do-
datkowych wyjaśnień po kilka 
czy kilkanaście razy. To podsta-
wa wszystkich wyżej opisanych 
oddziaływań w szkole i w domu. 
Bardzo dobrze oddaje to cytat, 
którym posłużył się profesor Ste-
venson z Wielkiej Brytanii pod-
czas wspomnianej Konferencji: 
„Trudności trzeba czasami leczyć, 
ale zapewnić komfort zawsze!”

~Magdalena Bartkowiak
Psycholog, kierownik PPP 

w Tarnowie Podgórnym
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Tym oto okrzykiem uczniowie jednej z klas 
pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgórnym radośnie 

przywitali Panią Wiosnę i jej prawą rękę – Wio-
senkę. 21 marca nie tylko jaskółki zawitały do nas. 
Uczniowie klas 0-3 po odgadnięciu zagadki stawali 
się: biedronkami, bocianami, kukułkami, niedźwiad-
kami, przebiśniegami i słoneczkami. Natomiast star-
si uczniowie losowali znane przysłowia związane z 
wiosną, a następnie przedstawiali je podczas krótkiej 
inscenizacji. 

Na zaproszenie wycho-
wawców klas 12 marca 
odwiedziła naszą szkołę 

przedstawicielka Wydawnictwa 
ZAKAMARKI Agnieszka Cien-
ciała. Drugo- i trzecioklasiści 
uczestniczyli w spotkaniu, które-
go celem było zapoznanie ich z 
bogatą ofertą dotyczącą literatury 
szwedzkiej. 

Dzieci z wielkim zaintereso-
waniem wysłuchały fragmentów 
książek o przygodach Tsatsikiego 
autorstwa Moni Nilsson („Tsatsi-
ki i mamuśka”, „Tsatsiki i tata po-
ławiacz ośmiornic”, „Tylko Tsat-
siki”). Okazało się, że Tsatsiki 
od dawna znany jest małym czy-
telnikom, więc radość ich z tego 
spotkania była tym większa, gdy 
dowiedzieli się, że mogą zakupić 
swoje ulubione książki – zwłasz-
cza nowość rynkową „Tylko Tsat-
siki”. ~na

SP Tarnowo Podgórne

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale ponad dwadzieścia już tak
Przygotowania do obchodów 

Dnia Wiosny rozpoczęły się już 
tydzień wcześniej. Każda klasa 
wzięła udział w licznych konkur-
sach zorganizowanych z tej okazji 
„Marzanno przywołaj wiosnę!”, 
„Wiosenny stroik” - kompozycja 
kwiatowa, „Wiosenne okno na 
świat”- plakat.  Efekty tej cięż-
kiej, ale jakże twórczej pracy 
można podziwiać w klasach i na 
korytarzach szkolnych. Zostały 
one również docenione i nagro-
dzone.

Tego dnia został także podsu-
mowany konkurs ekologiczny or-
ganizowany w naszej szkole przez 
firmę „Ecoschool”. Okazało się, że 
najwięcej tonerów zebrali ucznio-
wie klasy 0B. Naszym najmłod-
szym podopiecznym serdecz-
nie gratulujemy! Również starsi 
uczniowie nie zawiedli – Laura 
Konieczna z klasy VIB została lau-
reatką Wojewódzkiego Konkursu 

Przyrodniczego i finalistką Wo-
jewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego, natomiast Piotr Dudziak 
z klasy IVB zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. 

Tydzień później, 28. marca, ku 
radości całej społeczności szkol-
nej, odbył się po raz pierwszy w 
naszych murach Kiermasz Wiel-
kanocny. Został on zorganizowa-
ny przez Radę Rodziców i koło 
plastyczne. Szaleństwo kierma-
szowe rozpoczęło się już o poran-
ku i trwało do godziny 18. Gigan-
tyczne pisanki, barankowe rzeźby 
oraz przepiękne palmy wykonane 
własnoręcznie przez uczniów i ich 
rodziny cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród kupujących. 
Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku Kiermasz Wielkanocny po-
wtórzy swój sukces! Dziękujemy 
wszystkim za ogromne zaangażo-
wanie!  ~na

SP Tarnowo Podgórne

„Zakamarkowe” 
spotkanie z książką

Reprezentacje chłopców i 
dziewcząt Szkoły Podsta-
wowej w Lusówku, tre-

nowani przez nauczyciela wy-
chowania fizycznego Jarosława 
Kukawkę, udały się na Mistrzo-
stwa Gminy Tarnowo Podgór-
ne w Unihokeju Szkół Podstawo-
wych, które odbyły się 15 marca 
w sali sportowej w Przeźmiero-
wie. Wspaniale spisali się chłopcy, 
którzy po trwającym niemal pięć 
godzin turnieju zdobyli zasłużone 

I miejsce i tym samym awansowa-
li do półfinału mistrzostw powiatu 
poznańskiego! Nasza zwycięska 
drużyna wystąpiła w składzie: Ja-
kub Paziewski (K), Michał Ko-
walewski, Krzysztof Kowalewski, 
Maciej Mitulski, Michał Włoch, 
Hubert Gabory, Patryk Grzego-
rzewski i Bartek Surma. W pół-
finale chłopcom nie udało się już 
uzyskać awansu do finału, jednak 
zdobyte doświadczenie na pewno 
zaprocentuje na przyszłość.  ~tf

SP Lusówko

Mistrzostwa w Unihokeju
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Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej z radością powitali nadejście wiosny. W 
środę 21 marca nie brakowało atrakcji i na-

prawdę sporych emocji. Rozstrzygnięty został szkol-
ny konkurs na najciekawszą wiosenną dekorację 
sali, w której nagrodą były doniczki pełne zwiastu-
nów wiosny. Wszystkie sale „obudziły się ze zimo-
wego snu”, a szczególnie na wyróżnienie zapraco-
wały klasy IIIb i IIb oraz świetlica szkolna. Konkurs 
był zapowiedzią dalszych emocji, z jakimi co roku 
spotykają się Wybory Dziewczyny i Chłopaka . Tym 
razem odbyły się one pod patronatem wiosny. Był 
konkurs na wiosenny bukiet, na fryzurę Pani Wiosny, 
wiosenne wierszyki, a ponieważ „w zdrowym ciele, 
zdrowy duch”, były także konkurencje sprawnościo-
we: rzut do celu pisanką, strzał do bramki, przyszy-
cie guzika. Nie obyło się także bez „łamania główki” 
przy rozpoznawaniu marki samochodu na podstawie 
obrazka, rozwiązywaniu zagadek wiosennych oraz 
pytań o tematyce przyrodniczej. 

Wszyscy kandydaci dzielnie się spisali, rywalizu-
jąc fair play, zgodnie z tegorocznym hasłem „SZKO-
ŁY BEZ PRZEMOCY”. Koledzy i koleżanki z kla-

SP Lusowo

Witaj Wiosno w Lusowie !

sy, kolorowo i zabawnie ubrani, 
z transparentami i instrumentami 
muzycznymi, bohatersko wspie-
rali swoich przedstawicieli dopin-
gując co sił. Emocje sięgały zeni-
tu. Zwycięzca musi być jeden, a 
więc:  tym roku w pionie młod-
szym Dziewczyną Roku została 
Weronika Rybacka, a Chłopcem 

Roku Jakub Jaźwicki – ucznio-
wie klasy IIIa. W pionie starszym 
Dziewczyną Roku została - Nina 
Matysiak z klasy Vb, natomiast 
Chłopakiem Roku - Kacper Fi-
lipek z klasy Vc. 

Z wiosennymi życzeniami 
~K. Bera i D. Bukowska

Dzień św. Patryka w Szkole Podstawowej  
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie odbył się 
19 marca i był połączony z  obchodami Dnia 

Języka Angielskiego. Zgodnie z tradycją uczniowie 
i nauczyciele przybyli do szkoły ubrani w stroje mie-
niące się różnymi odcieniami zieleni. Podczas space-
ru szkolnymi korytarzami można było zatrzymać się  
przed wystawami przybliżającymi kulturę Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Z przygotowanych przez uczniów 
plakatów dowiedzieliśmy się, kim jest św. Patryk, dla-
czego jest patronem Irlandii, poznaliśmy geografię, 
architekturę, historię sąsiadki Wielkiej Brytanii. Jury 
nagrodziło autorki dwóch najciekawszych prac - Lau-
rę Kochman – uczennicę klasy IIIb oraz  Izę Kempę 
i Klaudię Baranowską z klasy Vd. Nie zabrakło rów-
nież muzyki irlandzkiej i tańca. Podczas długiej prze-
rwy odbyła się nauka krótkiego układu tanecznego. 

SP Przeźmierowo

Zielony zawrót głowy
Dzieci miały też możliwość obej-
rzenia wielu ciekawych filmów 
związanych z Wielką Brytanią.

W ciągu tego dnia odbyły się 
także 3 konkursy. Pierwszy z nich, 
zatytułowany „How many sham-
rocks?”, polegał na odnalezieniu 
w szkole ukrytych koniczynek. 
Zwycięzca otrzymał słodką na-
grodę. Natomiast dzieci z klas I-
-III zaprezentowały swój talent 
muzyczny podczas Festiwalu Pio-
senki Angielskiej. Poziom wyko-
nania utworów był bardzo wyso-
ki. Pierwsze miejsce zajęła grupa 
dzieci z klasy IIIc, drugie dziew-
czynki z klasy Id- Dominika Że-
glarska i Joanna Pawłowska oraz 
Aleksandra Kluj wraz z Natalią 
Osowczyk z klasy Ia. Laura Koch-
man z klasy IIIb zajęła miejsce 
trzecie. Na wyróżnienie zasługuje 
Hanka Weichert z Ic, która wyka-
zała się pomysłowością w doborze 
stroju do śpiewanej przez nią pio-
senki. Trzeci konkurs w tym dniu 
był skierowany do uczniów klas 
IV i V. W pierwszym etapie kon-

kursu wiedzy o Irlandii uczestni-
cy wykonywali albumy o Zielonej 
Wyspie, kraju wartego odwiedze-
nia i poznania. Prace były impo-
nujące, gdyż zachwycały ilością 
ciekawych informacji i sposobem 
wykonania. Zastosowano różne 
techniki plastyczne i rysunki, zdję-
cia oraz przepiękne i pomysłowe 
okładki. W drugim etapie ucznio-
wie odpowiadali na pytania doty-
czące faktów z życia św. Patryka, 
geografii, historii, kultury irlandz-
kiej. Pierwsze miejsce zajęła Oli-
wia Judkowiak z klasy Vd, drugie 
– Agata Zdrojewska z Vc, a trzecie 
– Ada Michalska z kl. IVa i Adrian 
Geisler z Vd. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy! Na laure-
atów czekają pamiątkowe dy-
plomy i drobne upominki, które 
zostaną wręczone podczas uro-
czystego apelu. Już dziś zaprasza-
my do obchodów Dnia św. Patryka 
w przyszłym roku. Do zobaczenia!

~Zespół nauczycieli  
języka angielskiego



30       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2012

  edukacja

Czy wiecie, jak ma na imię pani Filonka, dlaczego ten sympatycz-
ny kotek jest nazywany Bezogonkiem i za co dostał medale? Na 
takie i podobne pytania można znaleźć odpowiedź w książce pt. 

„Przygody Filonka Bezogonka”  autorstwa G. Knutssona. Po lekturę, 
która bawi i wzrusza od wielu lat, sięgnęli drugoklasiści, aby 19 marca 
wziąć udział w konkursie czytelniczym organizowanym przez bibliote-
kę szkolną. 

Prace uczniów (testy) oceniała komisja, w której zasiadły panie bi-
bliotekarki: Grażyna Gibasiewicz i Maria Kaczmarek.  Poziom konkur-
su był wysoki. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością treści książ-
ki szwedzkiego pisarza. Jednak najlepszymi czytelnikami okazali się 
następujący uczniowie:
•	 Kacper Dembniak - uczeń z  klasy  II a (1. miejsce) ,  
•	 Matylda Woźniak - uczennica z klasy  IIb (2. miejsce),
•	 Anna Maciejewska uczennica z klasy IIc i Paweł Sikora z kl. IIa (3. 

miejsce).
Laureatom wręczono książki wraz z dedykacjami. Pozostali uczestni-

cy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
O tym, że warto czytać, nie trzeba przekonywać naszych uczniów. 

Konkursy czytelnicze organizowane przez bibliotekę szkolną weszły na 
stałe do kalendarza imprez szkolnych. Rozwijają zainteresowania czy-
telnicze, zachęcają – w dobie technologii informacyjnej – do sięgnięcia 
po tradycyjną książkę – skarbnicę wiedzy, mądrości, możliwość prze-
życia niesamowitych przygód wraz z jej bohaterami. Warto znaleźć czas 
na czytanie. Dlatego do zobaczenia w następnym konkursie czytelni-
czym. ~Aleksandra Filipek

W bibliotece Szkoły Podstawowej im A. Fie-
dlera w Przeźmierowie, 19 marca, odby-
ło się spotkanie z Panią Mirosławą Woź-

ną – poetką i autorką bajek dla dzieci. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas III uczęszczający na zajęcia 
kółka czytelniczego. 

Pani Mirosława bardzo ciekawie opowiadała o 
swojej twórczości, recytowała i czytała wiersze. 
Umiejętności recytatorskie zaprezentowały również 
dzieci. 

Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła 
część poświęcona procesowi powstawania książki. 
Dzieci zapoznały się z pracą ilustratora, drukarza i 
introligatora. Zobaczyły, jak powstają kolorowe ilu-
stracje. Niewątpliwym ukoronowaniem spotkania 
było wspólne wykonanie książeczki. Okazało się, że 
nie jest to takie łatwe i naprawdę pracochłonne.

Przyjemna atmosfera sprawiła, że czas płynął szyb-
ko. W podziękowaniu Mirosława Woźna otrzymała 
od nas gromkie brawa i kosz kwiatów. Miłym akcen-
tem na koniec było wręczenie uczestnikom spotka-
nia książeczek z autografem poetki. Znalazły one na 
pewno już miejsce w domowych biblioteczkach.

 ~Dorota Cierniewska

SP Przeźmierowo

W krainie bajki – 
spotkanie z autorką

SP Przeźmierowo

Znajdź czas na czytanie! 
– Konkurs Czytelniczy

SP Lusowo

W Urzędzie...

Czy Urząd Gminy to dobre miejsce pracy? 
Jaką ścieżkę kariery wybrać, żeby zostać 
pracownikiem samorządowym? A jakie, by 

zostać Wójtem? – takie pytania zadawali Wójtowi 
Gminy Tadeuszowi Czajce szóstoklasiści z Luso-
wa. Uczniowie kończą naukę w szkole podstawowej, 
dlatego spotkanie w Urzędzie było połączone z wi-
zytą w tarnowskim gimnazjum.  ~ARz
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Zaraz po skończonych lek-
cjach, 10 lutego, wyjecha-
liśmy na kolejny obóz spor-

towy do Pniew. Po rozpakowaniu  
bagaży i zjedzeniu posiłku nasi ko-
chani opiekunowie zagonili nas na 
trening. Każdego dnia  trenowali-
śmy minimum dwukrotnie, a co 
drugi dzień mieliśmy niespodzian-
kę w postaci trzeciego szkolenia. 
Jak zawsze było ono bardzo wy-
czerpujące, ale pojechaliśmy tam 
przecież pracować, a nie tylko wy-
poczywać i lepić bałwany. 

Jeden dzień przeznaczyliśmy 
na zgoła odmienną rozrywkę po-
łączoną z aktywnym spędzaniem 
czasu, a konkretnie wybraliśmy 
się na basen, gdzie  wyśmienicie 
się bawiliśmy. Nie brakowało rów-
nież innych, mniej sympatycznych 

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Obóz sportowy z bałwanami
niespodzianek w postaci różnych 
kar (np. cisza nocna o godz. 19-
tej), na które w pełni zapracowa-
liśmy. Były też nagrody,  również 
zasłużone np. czekolady, batony, 
pączki, drożdżówki i wielka pizza. 
W przedostatni dzień, po obiedzie, 
wyszliśmy do pobliskiego par-
ku lepić bałwany. Twórca najład-
niejszego ze śnieżnych stworów 
wygrał olbrzymią pizzę. Wyjazd 
uznajemy za udany. Doskonale 
się bawiliśmy łącząc przyjemne 
z pożytecznym. Wszystkich za-
chęcamy do aktywnego trybu ży-
cia, który służy zarówno urodzie 
jak i zdrowiu. Choć kolejny obóz 
sportowy, tym razem z bałwanami, 
już się zakończył, to przygoda ze 
sportem ciągle trwa.

~na

Tak brzmiało hasło naszych 
tegorocznych wielkopost-
nych rekolekcji, które 

przeżywaliśmy w dniach  14 – 16  
marca. 

W pierwszym dniu rekolek-
cji  wszyscy spotkaliśmy się na 
sali gimnastycznej, gdzie wysłu-
chaliśmy montażu słowno – mu-
zycznego „Jan Paweł II – misjo-
narz świata”, upamiętniającego 
naszego błogosławionego Papie-
ża i Jego 7. rocznicę śmierci, któ-
ra przypada 2 kwietnia. Następnie 
przeszliśmy do drugiej części na-
szych rekolekcji –  konkursu wie-
dzy o misjonarzach. W konkur-
sie wzięli  udział przedstawiciele 
klas IV – VI. W czteroosobowych 
składach odpowiadali na pytania 
dotyczące misjonarzy i misjona-
rek: Matki Teresy z Kalkuty, która 
założyła Zgromadzenie Misjona-
rek Miłości i opiekowała się trę-
dowatymi , ojca Mariana Żelazka 
– werbisty pochodzącego z na-
szych okolic (z Palędzia), ojca 
Ignacego Cieślaka – pallotyna, 
wywodzącego się Dobieżyna koło 
Buku, doktor Wandy Błeńskiej –

SP Ceradz Kościelny

I ty możesz zostać  misjonarzem

poznanianki, która 43 lata spę-
dziła na misjach w Bulubie, oraz 
doktor Heleny Pyz – świeckiej 
misjonarki opiekującej się cho-
rymi na trąd. Wszyscy pozosta-
li uczestnicy rekolekcji dopingo-
wali swoim starszym koleżankom 
i koledze. W konkursie I miejsce 
zajęła klasa IV, II miejsce klasa V, 
a miejsce trzecie przypadło repre-
zentantkom z klasy VI. 

W drugim dniu rekolekcji oglą-
daliśmy filmy o misjonarzach. 
Klasy I  - III  – o Matce Teresie 

z Kalkuty, klasy IV – VI   - o pra-
cy misjonarzy i lekarzy w Afry-
ce. Następnie podzieliliśmy się na 
grupy i każda grupa metodą wy-
dzieranki, wyklejała przygotowa-
ne wcześniej rysunki. Prace wy-
szły bardzo ładnie i teraz można 
je oglądać na szkolnym korytarzu. 

Trzeciego dnia naszych mi-
syjnych rekolekcji spotkaliśmy 
się w kościele. Tam razem z Pa-
nem Jezusem szliśmy Jego drogą 
krzyżową. W rozważaniach dro-
gi krzyżowej modliliśmy się za 
misjonarzy i misjonarki, za tych, 
którym głoszony jest Chrystus 
i za nas, abyśmy potrafili być ta-
kimi małymi misjonarzami. Chy-
ba trochę nimi jesteśmy, bo mo-
dliliśmy się za misje i przez cały 
tydzień przynosiliśmy materia-
ły opatrunkowe, których brakuje 
w szpitalach misyjnych. Biorąc 
udział w akcji „Opatrunek na ra-
tunek”, zebrane materiały prze-
każemy do Caritasu w Poznaniu, 
z myślą, że chociaż troszeczkę 
możemy pomóc naszym kolegom 
na misjach.  

~Izabela Bryszak
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  edukacja

Uczniowie Gimnazjum im. Integracji Europej-
skiej w Tarnowie Podgórnym wzięli udział 
w projekcie edukacyjnym zorganizowanym 

przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Pod-
górnym. Impreza ta toczy się z udziałem uczniów 
liceum i zaprzyjaźnionych z nim gimnazjów. Or-
ganizatorzy zrealizowali projekt w celu uświado-
mienia młodzieży przyczyn, form i skutków buntu, 
stworzenie możliwości wyartykułowania swoich 
lęków, zdiagnozowanie zjawiska wykluczenia, 
a w konsekwencji wypracowanie postaw tolerancji 
wobec „innych” – społecznie , kulturowo, narodo-
wościowo.

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 Liceum. Wy-
konawcom stworzono możliwość odejścia od „aka-
demijnego” sposobu prezentacji tekstów, z czego 
chętnie skorzystali, anektując na potrzeby etiud czy 
recytacji różne miejsca w budynku: hol, schody, kla-
sę, szatnię i, jak zawsze wzbudzający wśród uczest-
ników sympatię, Hades.

Gospodarze zaczęli spotkanie od pokazania liceal-
nego lip duba, w którym siły dobra zmagają się z siła-
mi zła, potem rozprawę sądową nad Małym Księciem 
i Różą na schodach holu przeprowadzili gimnazja-

liści z Baranowa, których przy-
gotowała Teresa Mańczak-Ciuk-
sza. Następnie prezentowały się 
uczennice z Gimnazjum w Dusz-
nikach (opiekun Aleksandra Mi-
chalska), grupa teatralna z 68 
Gimnazjum w Poznaniu (opiekun 
Edyta Rędzioch), dziewczyny 
z Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym przygotowane przez Olgę 
Dragan, uczennice z Gimnazjum 
w Kaźmierzu, podopieczne Joan-
ny Andrzejak, a na końcu gospo-
darze – grupa „Przy Okazji” z LO 
w Tarnowie Podgórnym (opiekun 
Grażyna Smolibocka). Młodzież 
mówiła tekstami Jacka Kaczmar-
skiego, Wisławy Szymborskiej, 
Andrzeja Bursy, Edwarda Stachu-
ry, Stanisława Barańczaka.

Uczniowie wyżej wymienio-
nych szkół wzięli również udział 
w kolejnym etapie projektu – two-
rzenie własnych tekstów, inspiro-
wanych tytułem projektu, zapro-
ponowanego przez organizatorów 
imprezy. Już niedługo, dzięki na-
szej lokalnej gazecie, będziemy 
mogli podziwiać twórczość gim-
nazjalistów i licealistów. Proszę 
uważnie śledzić prasę, bo może 

się okazać, że „oko w oko” stanie-
cie Państwo z twórczością wła-
snych pociech.

23 marca 2012 r. odbędzie się 
natomiast trzecia część owego 
projektu, czyli konkurs poloni-
styczny. Gimnazjaliści, wspólnie 
bawiąc się i współzawodnicząc, 
wykażą się swą wiedzą z różnych 
dziedzin języka polskiego, mię-
dzy innymi: poezji, prozy, grama-
tyki i ortografii. W związku z tym, 
że konkursowy zakres materiału 
jest zgodny z podstawę progra-
mową, a opanowanie konieczne, 
aby właściwie przygotować się 
do egzaminów gimnazjalnych, 
uczniowie klas 3 wykorzystają go 
jako powtórkę przed tym, jakże 
ważnym, czekającym ich spraw-
dzianem z trzech lat nauki, któ-
ry niebawem nastąpi. Trzymamy 
kciuki za uczestników konkursu 
i życzymy im powodzenia.

Organizatorzy – Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie Podgórnym

Opiekun grupy Gimnazjum im. 
Integracji Europejskiej w Tarnowie 

Podgórnym- Olga Dragan

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Buntownicy. Wykluczeni.

WZP. 6721.6.2012
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów rolnych w Tarnowie Podgórnym – część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz  
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne uchwały nr XXVII/335/2012 z dnia 27 marca 2012 roku o przystąpieniu do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgórnym – część 
południowa.

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar terenów rolnych położony w południowej części 
Tarnowa Podgórnego, pomiędzy ulicą Wierzbową a ulicami Sowią i Tarnowską, oraz fragment wsi 
Jankowice. Powierzchnia opracowania wynosi około 164,5 ha.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 maja 2012 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
informuje, że w dniu 6 kwietnia 2012 
r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy:

Lusowo – powierzchnia 380 m2, 
408 m2 z działki o nr geod. 759, po-
wierzchnia 200 m2 z działki 758

Swadzim -  działka o nr geod. 
21/16 o pow. 704 m2, działka o nr 
geod. 21/10 o pow. 29 m2
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  ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia  6 kwietnia 2012 r.
WGN.6845.24.2012

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.): 
oraz § 6 ust .1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 107, poz. 2108 z późn. zm.) – Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo 

Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHOMO-
ŚCI KW 

PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka nr 198

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Leśna 62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Do dzierżawy przeznaczona  jest część budynku o 
łącznej powierzchni  360 m² w tym:
- parter + piętro – 346,90 m²
- piwnica  - 13,39 m²
wraz z gruntem pod budynkiem

OKRES DZIERŻAWY 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek po byłym przedszkolu wymagający po-
niesienia nakładów inwestycyjnym w celu zmiany 
sposobu użytkowania.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA NIE-
RUCHOMOŚCI

Obiekt po byłym przedszkolu proponowany do 
zmiany funkcji na cele medyczne z przeznaczeniem 
do wydzierżawienia dla podmiotów świadczących 
usługi ochrony zdrowia mających podpisany kon-
trakt z NFZ w zakresie lekarza rodzinnego. 

TERMIN ZAGOSPODAROWA-
NIA NIERUCHOMOŚCI

 Rozpoczęcie działalności w terminie 18 m-cy od 
dnia podpisania umowy

CZYNSZ DZIERŻAWY

Wywoławcza stawka łącznego miesięcznego czyn-
szu dzierżawnego 4620,22 zł + aktualna stawka  
podatku od towarów i usług VAT w tym pomiesz-
czenie piwnic. 
Czynsz do czasu rozpoczęcia działalności zostanie 
rozliczony w nakładach. 

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzier-
żawy 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.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 maja 2012r. (piątek) o 
godz. 1000 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 
115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 800 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 4 
maja 2012 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank 
Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.Za dzień wpłaty 
wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu 
lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działki objętej ogłoszeniem udziela Wy-

dział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-251.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego – Przeźmiero-
wo, rejon ul. Leśnej, dla działek nr ewid. 198 i 199

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały 
Nr XXVII/331/2012 z dnia 27 marca 2012 r. o przystąpie-
niu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – Przeźmierowo, rejon ul. Le-
śnej, dla działek nr ewid. 198 i 199 oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 11 maja 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zieleni przy ulicy Letniskowej w Baranowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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 zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zieleni przy ulicy Letniskowej w 
Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 24.04.2012 r. do 16.05.2012 r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 08.05.2011 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok.11 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i 
postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31.05.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

sprawę prowadzi:  Arkadiusz Gursztyn 
Tel. (061) 89-59-206
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego osiedla zabudowy 
mieszkaniowej w Sierosławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej 
w Sierosławiu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 24.04.2012 r. 
do 16.05.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami, od-
będzie się 07.05.2011 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 
14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wój-
ta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko informuję, że zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31.05.2012r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

sprawę prowadzi: Arkadiusz Gursztyn  
Tel. 61 89-59-206

Kolejną imprezą, w której wzięła udział gru-
pa taneczna OSiR Jast Tarnowo Podgórne 
były KM IDO IDO Belly Dance /Oriental i 

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego FRE-
ESTYLE - DANCE  2012. Odbyły się one 24 marca 
br. na hali sportowej AZS PWSZ w Nysie Kłodzkiej. 
Nasi tancerze zdobyli pięć pucharów w sześciu kon-
kurencjach tanecznych. 

Mini formacja Disco Dance w kategorii wiekowej 
do lat 11. zajęła drugie miejsce. W stylu Hip Hop, w 
trzech kategoriach wiekowych: do lat 11., 12 – 15 lat 
oraz 16 + lat pierwsze, a produkcja drugie. Na wy-
sokim piątym miejscu rywalizację zakończyła mini 
formacja DD 12 – 15 lat.   ~Ania Gibała 

W Nysie na piątkę

Bilard 
w Baranowie

Umiesz grać w bilarda? Jeśli 
nie, to i tak warto spróbować. 
OSiR Tarnowo Podgórne 

zaprasza wszystkich chętnych do hali 
sportowej OSiR w Baranowie (ul. 
Wypoczynkowa 93a), gdzie moż-
na spróbować swoich sił w tej grze. 
Z profesjonalnego stołu bilardowe-
go można korzystać od poniedział-
ku do piątku w godz. 16.00 – 22.00 
oraz w sobotę i niedzielę od 13.00 do 
18.00. Cena za godzinę gry to zaled-
wie 6 zł płatne na miejscu u pracow-
nika hali sportowej OSiR. Istnieje 
możliwość rezerwacja pod nr 61 63 
90 129. Zapraszamy! ~AG

Sołectwo Rumianek trium-
fowało w trzeciej rundzie 
Mistrzostw Sołectw Gmi-

ny Tarnowo Podgórne 2011/2012. 
Na drugim miejscu uplasowało 
się Sołectwo Tarnowo Podgórne, 
a trzecim Lusówko. Rywaliza-
cja odbyła się 1 kwietnia na hali 

Wygrywa Rumianek KLASYFIKACJA GENERALNA
MIEJSCE SOŁECTWO PUNKTY

1 TARNOWO PODGÓRNE 356

2 PRZEŹMIEROWO 324,5

3 BARANOWO 323

4 GÓRA 320

5 LUSÓWKO 319,5

7 SADY 317

9 SWADZIM 296,5

10 KOKOSZCZYN 294

11 RUMIANEK 221

12 WYSOGOTOWO 74,5

13 LUSOWO 11

sportowej OSiR w Baranowie. W 
klasyfikacji generalnej prowadzi 
Sołectwo Tarnowo Podgórne. Fi-
nał Mistrzostw Sołectw odbędzie 
się podczas tegorocznych obcho-
dów Dni Przeźmierowa – 12 maja 

w Parku im. St. Kanikowskiego w 
Przeźmierowie.

Tabele z wynikami trzeciej run-
dy i klasyfikacji generalnej przed-
stawiam obok.  ~Ania Gibała



 kwiecień 2012 \ sąsiadka~czytaj \      35

 sport

Był to już XVII Puchar Alfy 
Vector w kręglarstwie kla-
sycznym. Dodatkowo po-

łączono go z ostatnim turniejem 
cyklu Grand Prix Polski w sezo-
nie 2011/2012. W turnieju o Pu-
char Alfy Vector, który trwał od 
16 do 18 marca  wzięło udział 
74. zawodników: 23 kobiety i 51. 
mężczyzn. W tegorocznym Pu-
charze i GPP rywalizacja odbyła 
się w konkurencji indywidualnej 
kobiet i mężczyzn. Impreza odby-
ła się na kręgielni Vector w Tarno-
wie Podgórnym. 

Puchar w rywalizacji kobiet 
zdobyła zawodniczka Dębinek 
Gdańsk - Natalia Pastrożny. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Joanna Neczyńska z WOZK Lesz-
no, trzecim Joanna Lajtke z Po-
lonii 1912 Leszno, a na czwar-
tym Marta Woźniak z Dziewiątki 
Wronki. W konkurencji mężczyzn 
triumfował Jarosław Bonk z Alfy 

Puchar ALFY VECTOR

Vector Tarnowo Podgórne. Na 
drugim i trzecim miejscu upla-
sowali się jego klubowi koledzy: 
Leszek Torka i Dawid Strzelczak, 
a na czwartym Tadeusz Śliwiński 
z Pilicy Tomaszów Mazowiec-
ki. Zwycięzcy obu konkurencji 
otrzymali nagrody pieniężne (500 
zł za pierwsze miejsce, 300 zł za 
drugie, 200 zł za trzecie i 100 zł za 

czwarte) oraz puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Najlepszą 
zawodniczką po czterech rundach 
cyklu Grand Prix Polski w sezonie 
2011/2012 okazała się Joanna Ne-
czyńska z WOZK Leszno. Drugie 
miejsce zajęła Dorota Orłowska 
z TKKF Dębinki Gdańsk, a trze-
cie Joanna Lajtke z Polonii 1912 
Leszno. Wśród panów triumfował 
Mikołaj Konopka z Polonii 1912 
Leszno. Drugie miejsce przypadło 
zawodnikowi KS Alfy Vector Tar-
nowo Podgórne Leszkowi Torce, 
a trzecie Adrianowi Szulc z Polo-
nii 1912 Leszno. W ceremonii de-
koracji i wręczenia nagród wzię-
li udział Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka, prezes 
Polskiego Związku Kręglarskiego 
Bernard Broński wraz z przewod-
niczącym sekcji kręglarstwa kla-
sycznego Janem Majchrzakiem 
oraz prezesem firmy Vector Sp. 
z o.o. i KS Alfa Vector Piotrem 
Nowakiem.

~Ania Gibała

Nie lada sukcesem zakończył się Ogólnopol-
ski Młodzieżowy Turniej Kręglarski w Lesz-
nie. Siedmiu reprezentantów drużyny OSiR 

Vector Tarnowo Podgórne wróciło z niego z trzema 
medalami. W kategorii dzieci drugie miejsce zajął 
Jędrzej Dmowski, a czwarte – Mateusz Bartkowski. 
Równie dobrze zaprezentowała się Dominika Wita-
jewska, grająca w kategorii młodziczek: podopiecz-
na trenera Marka Torki awansowała do finału i po 
zaciętej rywalizacji ostatecznie uplasowała się na 
szóstym miejscu.   

W kat. młodzików srebrny medal zdobył Par-
tyk Mrowiec, a Maciej Kozłowski brązowy. Dzięki 
bardzo dobrym występom w klasyfikacji klubowej 
OSiR Vector zajął trzecie miejsce.  

W imprezie trwającej od 29 marca do 1 kwiet-
nia wystartowało ponad 150 zawodników z trzyna-
stu klubów. Zawody rozegrano w trzech kategoriach 
wiekowych.

Każdego, kto mieści się w przedziale wiekowym 
9-15 lat i chciałby rozpocząć swoją przygodę z krę-
glami, zapraszam na treningi do szkółki kręglarskiej. 
Odbywają się one na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym w poniedziałki i środy, w godz. 14.00 – 
16.00.

~Ania Gibała

Siedmiu 
wspaniałych

Drużynowi mistrzowie

Zakończyły się rozgrywki Superligi kobiet i mężczyzn w sezonie 
2011/2012. 25 marca panowie zdobyli tytuł I wicemistrza, a pa-
nie II wicemistrzyń Polski. W meczu ostatniej kolejki Superligi 

mężczyzn drużyna Alfy Vector zmierzyła się z Pilicą Tomaszów Mazo-
wiecki. Pomimo nerwowej gry drużynie w składzie: Leszek Torka, Piotr 
Kaczmarek, Maciej Krzyżostaniak, Jarosław Michalak, Dawid Strzel-
czak, Jarosław Bonk i Tomasz Masłowski udało się pokonać drużynę 
gości 5:3 (15,5:8,5 – 3394:3238). 

W ostatnim turnieju Superligi kobiet, który odbył się tego samego 
dnia na kręgielni w Lesznie, drużyna Alfy Vector OSiR zajęła drugie 
miejsce. Tytuł II Wicemistrzyń Polski zdobyła drużyna w składzie: 
Małgorzata Leopold,  Joanna Bonk, Izabela Torka, Joanna Filip, Liwia 
Strzelczak, Patrycja Kicińska, Martyna Pilarska oraz Julia Kita. 

~Ania Gibała

Sukcesy karateków

Enoeda Cup to zawody karate dla dzieci i młodzieży, organizo-
wane przez Klub Karate SAMURAJ Tarnowo Podgórne, OSiR 
Tarnowo Podgórne oraz Japan Karate Association Polska. W tur-

nieju, którego głównym celem było wyłonienie kadry narodowej na Mi-
strzostwa Europy JKA Karate Dzieci, Kadetów i Juniorów we Francji 
(19/20 maja 2012 r.), wystartowało stu pięćdziesięciu karateków z szes-
nastu klubów z całej Polski. Impreza odbyła się 25 marca na hali spor-
towej OSiR w Przeźmierowie. Zawodnicy Klubu Karate SAMURAJ 
Tarnowo Podgórne zdobyli siedemnaście medali w konkurencjach in-
dywidualnych oraz jeden drużynowo. Więcej na www.osir.pl

~Ania Gibała 
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Małgorzata Leopold, ps. 
Gosik, jest obecnie 
najlepszą zawodnicz-

ką w kategorii juniorek w Polsce. 
Na swoim koncie zgromadziła już 
59 medali i 49 pucharów. W sezo-
nie 2011/2012 zdobyła wszystkie 
złote medale, które w tej kategorii 
można było zdobyć. 

Od naszego ostatniego wy-
wiadu minęło lata. Kiedy zaczę-
ła się twoja przygoda z kręglar-
stwem?

Dwanaście lat temu. Mia-
łam dziesięć lat, kiedy pierwszy 
raz poszłam na nową kręgielnię 
z bratem i rodzicami. Na począt-
ku była to dla mnie fajna zabawa, 
zwykłe kulanie, tak jak dziec-
ku najwygodniej. Moja przygo-
da z kręglarstwem zaczęła się 
dzięki Wojciechowi Tarnowskie-
mu. Podszedł do mojego brata 
z pytaniem, czy nie chciałby grać 
w otwieranym właśnie klubie 
kręglarskim. Podbiegłam do nie-
go i zapytałam, czy też mogę, 
a on, że nie ma problemu i tak 
się zaczęło. Przyszłam raz, drugi 
i tak minęło, aż do teraz. 

Gratuluję tytułu multimeda-
listki. Naprawdę nigdy nikomu 
w historii polskiego kręglar-
stwa nie udało się tego doko-
nać?

To prawda. Nikomu dotąd 
w imprezach rangi Mistrzostw 
Polski nie udało się zdobyć czte-
rech medali w jednym sezonie. 
Nie tylko juniorów, ale w ogóle. 
Jedną z najważniejszych osób, 
dla których je zdobyłam, jest mój 
tata. Korzystając z okazji chcia-
łabym także podziękować swojej 
byłej trenerce Danute Pribe za 
lata, które mi poświęciła.

Który z tych czterech medali 
najtrudniej było zdobyć?

Najtrudniej złoty medal 
w sprintach. Grałam z dziew-
czyną, która była tzw. czarnym 
koniem całych zawodów. Prze-
ważnie każdy jej rzut kończył się 
zbiciem wszystkich kręgli. Cały 

Nasza multimedalistka 

czas sypały się dziewiątki, ale 
mną nie udało się jej się wygrać.

A który medal jest najbliższy 
Twojemu sercu?

Najważniejsza była wygrana 
w konkurencji indywidualnej. 
Szczególnie dlatego, że to było 
to w dzień urodziny mojego taty. 
Powtarzałam w myślach, że mu-
szę go zdobyć nie tylko dla sie-
bie, ale i niego.

Zakładałaś na początku sezo-
nu, że będzie aż tak dobry?

Założyłam, że będzie należał 
do mnie.

Ambitnie. Jestem pełna po-
dziwu. A jak wygląda sytuacja 
w rozgrywkach ligowych?

W lidze jako drużyna wyglą-
damy dobrze. Będziemy walczyć 
z Wronkami o srebro, chociaż 
moim zdaniem zakończymy 
rozgrywki na trzecim miejscu. 
W każdym razie ja dam z sie-
bie wszystko i będę walczyć do 
końca. 

Poziom rozgrywek w sezonie 
2011-2012 jest?

Poziom jest wysoki. Pierw-
szy raz w życiu mam średnią 

560 – 570. Minimum dla junio-
rek młodszych wynosi 500. Dla 
juniorek średnia, którą powinny 
grać i klasyfikuje się na Mistrzo-
stwa Świata, to 550, a powyżej 
jest już bardzo dobrze. 

A cóż takiego stało się na Pu-
charze Alfy Vector? 

Jeśli chodzi o tę imprezę, to 
rzeczywiście nie wypadłam naj-
lepiej. Poległam w eliminacjach. 
Rzuciłam tylko 513. Miałam taki 
dzień, że nie czułam gry, ani ni-
czego innego. Pierwszy raz coś 
takiego mi się zdarzyło. Może 
miała na to wpływ nagroda i pre-
sja nią wywołana. Gra o pienią-
dze i na siłę, a nie na wynik.

Zdarza się najlepszym. 
Zdradź jeszcze, jakie masz pla-
ny na kwiecień i maj. Podobno 
wystąpisz na arenach między-
narodowych.

Tak. W połowie kwietnia za-
gramy towarzyski mecz Polska 
– Niemcy, a w maju od 21 do 26 
będę grać w reprezentacji Polski 
na Mistrzostwach Świata Junio-
rów U23 w niemieckiej miejsco-
wości Bautzen. Jestem w kadrze 
juniorek i seniorek.

Przygotowanie się do wystę-
pu w takich imprezach wymaga 
czasu.

Staram się trenować dwa razy 
w tygodniu. Od godziny do pół-
tora. Jeśli mi coś wypadnie, to 
odrabiam zaległości. Często tre-
nuję sama, bo tak lubię. 

Czyli Twoją silną stroną jest 
samodyscyplina. Czy coś poza 
tym?

To, że jestem waleczna. Motto 
dopóki walczysz, jesteś zwycięz-
cą stosuję nie tylko w sporcie, ale 
i życiu prywatnym. Mam talent 
i jestem tego świadoma. Chcę go 
wykorzystać maksymalnie. 

Myślę, że do pełni szczęścia 
brakuję Tobie tylko tytułu Mi-
strza Świata, którego oczy-
wiście Tobie życzę i trzymam 
kciuki za powodzenie.

Dziękuję. 
Rozmawiała:  ~Ania Gibała
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Rodzinie wyrazy serdecznego 
współczucia z powodu śmierci  

śp. Józefa Opałki 

składa Sołtys, Rada Sołecka i 
mieszkańcy wsi Góra

W ciemnościach stoi postać matczyna,  
niby idąca ku tęczowej bramie. 

Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię, 
a w oczach widać, że patrzy na syna.

Juliusz Słowacki

Naszemu długoletniemu 
współpracownikowi, doradcy 

Ośrodka Doskonalenia Rolniczego 

Wiesławowi Białemu
oraz najbliższej rodzinie

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI

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

Naszemu Koledze  

Janowi Wielgosz  
wyrazy szczerego współczucia z 
powodu śmierci siostry składają 

zarząd oraz członkowie Klubu Seniora 
w Tarnowie Podgórnym

Pani Kazimierze Sadalskiej
wyrazy głębokiego współczucia z 

powodu śmierci  

syna Tomasza  
składają członkowie  

Koła Seniorów w Baranowie

Państwu Geni i Kaziowi Busko
serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Ojca i Teścia

śp. Czesława Kubalskiego 

składają przyjaciele ze 
Stowarzyszenia „Pojednanie”

„Wszystko przemija. Tylko Bóg 
pozostaje”

Podziękowanie wszystkim, 
którzy uczestniczyli we mszy św. 
pogrzebowej i ostatniej drodze na 

miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Zofii Bąkowskiej 
zm. 16.03.2012 r.

Księdzu proboszczowi Ignacemu 
Karge, panu organiście, krewnym, 
znajomym, sąsiadom za wspólną 

modlitwę, złożone wiązanki i znicze 
oraz Zakładowi Pogrzebowemu Oaza 

za oprawę ceremonii 
składa 

Rodzina

DAM PRACĘ
• Do prac ogrodowych i porząd-
kowych przyjmę. Góra, tel. 787 
074 168.
• Do montażu okien, młody męż-
czyzna, tel. 609 344 160
• Krawcowe, prasowaczy zatrud-
nię. Praca stała Przeźmierowo, 
tel. 618 142 745.

• SZUKAM PRACY
• Mężczyzna lat 27, wykształce-
nie średnie szuka pracy. Posiadam 
uprawnienia na wózek widłowy i 
suwnice. Mam prawo jazdy kat. 

BE. Znam podstawy angielskiego 
i niemieckiego, tel. 604 695 514.
• Szukam pracy na etat biuro-
wo-administracyjny, Baranowo i 
okolice, tel. 618 142 936.
• Posprzątam dom, mieszkanie 
tel. 794 108 133.
• Pani na emeryturze pilnie szuka 
pracy, tel. 782 556 443.
• 32 lata do prac porządkowych 
po szkole ogrodniczej, PILNIE 
SZUKA PRACY, tel. 788 396 665.
• Kierowca kat. C doświadczenie 
wywrotka, szuka pracy, tel. 694 
043 808.
• Kobieta lat 53 poszukuje pracy 
jako opiekunka do dziecka od za-
raz. Tel. 507-985-708.

• 2.Usługi kosą spalinową szybko 
i tanio 501-065-073.
• Księgowa z licencją min. Fin. 
szuka dodatkowej pracy na zle-
cenie: poprowadz KPiR, Ryczałt, 
Vat, rozliczenia ZUS, tel. 532 772 
380.
• Szukam pracy - lakiernik samo-
chodowy, doświadczenie 15 lat. 
tel. 605-465-818 Tarnowo Pod-
górne i okolice
• Młoda, bez nałogów, mieszka-
jąca sama w domu z dużym ogro-
dem, zaopiekuje się dzieckiem 
u siebie lub w domu u dziecka. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad dziećmi. tel. 783-891-
024 lub 726-031-295

• Szukam pracy - szpachlowanie, 
malowanie  tel. 667-069-745
• Męższczyzna 32, mechanik 
monter, BHP w transporcie, ob-
sługa koparek, wózków, łado-
warek, serwis maszyn, angielski, 
komputer, pr.j. B - 601 433 117

NIANIA
W SADACH

tel. 508 097 335

• opieka całotygodniowa
    i pielęgnacja
• zapraszamy dzieci od 6 mies.
   do 2 lat (mała grupa)
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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
ü STRZY˚ENIE

ü TRYMOWANIE

ü  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

ü STRZY˚ENIE

ü TRYMOWANIE

ü  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

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”

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

www.budmar.pl

814 23 08

tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
• parkingi • podjazdy • chodniki •
• renowacje • nawierzchnie •

TANIO I SOLIDNIE

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

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

ŻŁOBEK - Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15
 tel. 506 234 510

biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl
OPIEKA CAŁODZIENNA

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

Sprzedam bardzo ładny dom 
w zabudowie bliźniaczej.

Rok budowy 2001, piękny ogród 
i bardzo dobre położenie.

Powierzchnia domu 190 m, 
działki 690 m.

tel. 602 304 910

PRZEŹMIEROWO

JOGA 
 szczegóły na www.joajoga.pl 

i pod nr 508 460 203 

 
www.dziewialtowska.pl

Doradztwo zawodowe
dla młodzieży i dorosłych

Rejestracja tel. 505 203 985

HYDROFOB
kompleksowe

osuszanie budynków
609 270 132

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

I M A G I N A R I U M  D E S I G N
pomsył – projekt – produkt

Wyposażenie wnętrz ze stali nierdzewnej: 
stoły, krzesła, łóżka, lampy, grille...
Kowalstwo artystyczne: bramy i ogrodzenia, ozdoby
Design z recyklingu - Nowy wymiar starych rzeczy
- cięcie, gięcie, spawanie, polerowanie

Wyo b r a ź n i a  b e z  l i m i t u
Baranowo, ul. Lipowa 10; tel. 508 000 552
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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”

Zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym oraz CV prosimy kierować na adres mailowy:
info@lehmann-agrotechnika.pl lub, osobiście lub drogą pocztową na adres:

LEHMANN Agrotechnika, Niepruszewo, ul. Świerkowa 6, 64-320 Buk
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15.04.2012

Firma Lehmann Agrotechnika - wiodący dealer maszyn marki Claas, z siedzibą
w Niepruszewie, już od 12 lat jest jednym z krajowych liderów w handlu maszynami 

rolniczymi oraz usługach świadczonych na rzecz rolnictwa.

W związku z dynamicznym rozwojem � rmy
poszukujemy pracownika na stanowisko:

Kierownik działu usług rolniczych
Oferujemy w pełni samodzielne stanowisko ze szczególnym naciskiem na zarządzanie parkiem maszyn usługowych 

wraz z kompetentną załogą, utrzymywaniem istniejących oraz nawiązywaniem nowych relacji z Usługobiorcami, 
ustalaniem i realizowaniem harmonogramu usług rolniczych wykonywanych na terenie kraju oraz za granicą.

Kandydatowi oferujemy :
• Stałą pracę na stanowisku kierowniczym
• Możliwość szkoleń 
• Kontakt z najnowocześniejszą technika rolniczą
• Motywacyjny system  wynagradzania

Optymalny kandydat powinien się cechować :
• Zamiłowaniem do pracy w rolnictwie 
• Wykształceniem rolniczym (podstawowym, średnim lub wyższym)
• Wiedzą w zakresie terminów agrotechnicznych
• Wiedzą w zakresie mechanizacji i techniki rolnej
• Doświadczeniem związanym z uprawą roli i roślin
• Dobrą samoorganizacją pracy
• Znajomością języka angielskiego lub niemieckiego (mile widziane ale nie  niezbędne)
• Znajomością komputera i środowiska O�  ce
• Wysoką samo motywacją i odpornością na stres
• Umiejętnością współpracy w zespole
• Elokwencją , łatwością prowadzenia rozmów i nawiązywania kontaktów
• Wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B

Biuro rachunkowe
w Tarnowie Podgórnym

CV i list motywacyjny
proszę przesyłać na adres:

praca.kadry@poczta.onet.pl

zatrudni
kadrową

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

promocja - kwiecień, maj
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

• węgiel orzech  II - 770,00
• węgiel orzech gruby - 780,00
• węgiel kostka - 830,00
• ekogroszek - 840,00
• groszek - 715,00

• węgiel brunatny kęsy -    399,00
• miał kl. 23-24 kj -    595,00
• miał kl. 25-27 kj -    645,00
• miał kl. 21 kj -    485,00
• koks orzech, gruby - 1295,00

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

Sprzedam mieszkanie 55 m2
po kapitalnym remoncie w Gaju Wielkim

garaż + ogród - 125 tys. zł

tel. 725-998-282 lub 663-119-745

tel. 601 544 449

SPRZEDAM MIESZKANIE 79 m2

OKOLICE TARNOWA PODGÓRNEGO
CENA 170 000

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 607 852 998
na kostk´ firmy POZ-BRUK do 15% rabatu!BIURO

RACHUNKOWE
OBSŁUGA KSIĘGOWA FIRM

PRZEŹMIEROWO
61 8142 413, 506 123 873

działamy od 1995

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

COSMETICS

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

Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

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

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130
 500 085 703

SPA DLA PSA
OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi 
  pielęgnacyjne
- trymowanie

ODDAM W NAJEM

885 118 098

100 metrów przy ul. Rynkowej
(przy przychodni MED-LUX)

Wszystkiego Najlepszego

z okazji

Świąt Wielkanocnych!

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Wolne terminy

na wesela w 2012 r.Wolne terminy

na wesela w 2012 r.

CHIPTUNING
silników TDI Audi, VW, Seat, Skoda
Profesjonalna mody� kacja oprogramowania sterownika silnika, w celu zwiększenia mocy i momentu obrotowego silnika. 

MOŻLIWOŚĆ CHIPTUNINGU PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE, bez � zycznej ingerencji w elektronikę pojazdu. 
Wzrost mocy o 30-35 KM i momentu obrotowego o 70-80 Nm. Pomiary przyrostu mocy i momentu na hamowni inercyjnej.
Ze względu na większenie sprawności silnika, spalanie paliwa nieco spada. Wykonujemy również chiptuning innych samochodów.

Gwarancja 24 miesiące, PROMOCJA! ceny od 750 - 950 zł
www.rs-chiptuning.pl

RS-CHIPTUNING - Góra/Tarnowo Podgórne, ul. Długa 10, tel. 888 111 000, kom. 604 439 088

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

*d
o u

zg
od

nie
nia

TAXI osobowe - kombi
• *rabaty, bezpłatny dojazd do klienta
• konkurencyjne ceny w 2 strefie
  (gm. Tarnowo Podgórne i okolice)

tel. 792-92-14-96
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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

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

604 116 657

 Zakładanie ogrodów,
 Przycinanie drzew i krzewów,
 Wiosenne porządkowanie ogrodów, 
 Przycinanie drzew owocowych.

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

koszenie, wertykulacja,
projektowanie i wykonastwo,
opryski, nawożenie, cięcie,
wywóz zielonych odpadów,

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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

Najlepsi eksperci,
tysiące zadowolonych pacjentów.

Największa i najbardziej znana sieć
poradni dietetycznych w Polsce.

Spotkajmy się!
inż. Agnieszka Liczbańska Śmieszek

MALOWANIE  (od 4 zł/m2)
TAPETOWANIE  (od 10 zł/m2)

PANELE  (od 10 zł/m2)
inne

797 817 666

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

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

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

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

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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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
ZAOPATRUJEMY W ZIEMNIAKI SADZENIAKI

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie gminy
• również węgiel w workach, 
   drewno i brykiet na rozpałkę

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

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)

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 Wesołych Âwiàt

tel. 504 045 147

Mieszkanie 2-pokojowe
lub kawalerka w Lusowie

osobne wejście

DO WYNAJĘCIA

SPRZEDAM DOM
W LUSÓWKU

502 331 624
Działka 1600 m2 cena do negocjacji

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
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Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67

OGRODNICTWO poleca:
              BRATKI - ró˝nokolorowe,
        PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

STOMATOLOGIA

FOTOGRAF
Zdjęcia na wszystkie dokumenty, wybór zdjęć przez klienta,

obróbka komp. (lifting twarzy), w 45 sek. otrzymasz zdjęcia, 
zniżka dla uczniów. FOTO książki, odnawianie starych zdjęć.

Śluby – Plenery – Uroczystości – Studio
Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63

tel. 504 263 279, czynne: pon.-pt. 10.30 - 17.00

Na polu testowym stawiamy do Państwa dyspozycji cztery traktory � rmy Claas w mocy od 100 KM do 200 KM, sprzęgnięte z maszynami uprawowymi � rmy Horsch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY NASZEJ FIRMY: LEHMANN AGROTECHNIKA, NIEPRUSZEWO, UL. ŚWIERKOWA 6, 64-320 BUK

• Zapewniamy możliwość  wypróbowania połączonych technik Claas i Horsch!
• Zapewniamy fachowe informacje i obsługę na temat prezentowanych ciągników!
• Zapewniamy promocyjne oferty na prezentowany w tych dniach sprzęt rolniczy!

Dołącz do nas w tych dniach i poznaj najwyższej klasy technikę, w zasięgu ręki!

Prezentowane maszyny:
• Claas Axos 340 CX o mocy 100 KM • Claas Arion 420 CIS o mocy 120 KM •
• Claas Arion 610 CIS o mocy130 KM • Claas Axion 820 CIS o mocy 200 KM •

• Horsch Joker 3 CT kompaktowa brona talerzowa o szerokości 3,00 m •
• Horsch Terrano 3 FX kultywator ścierniskowy o szerokości 3,00 m •

• Horsch Pronto Express 3TD zawieszany siewnik o szerokości 3,00 m •
• Horsch Pronto 3 DC ciągany siewnik o szerokości 3,00 m •

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod następującymi numerami telefonów
Piotr Kałużny Wielkopolska (południowa część) tel. 668 278 531
Maciej Nowak  Wielkopolska (południowa część) tel. 660 437 129
Tomasz Matuszak Lubuskie (całe) tel. 696 423 273
Witold Gryczewski  Zachodniopomorskie (południowa część) tel. 660 437 262
Tomasz Bartczak  Zachodniopomorskie (południowa część) tel. 668 638 361

W dniach 16.04 – 22.04 bieżącego roku � rma Lehmann Agrotechnika zaprasza wszystkich zainteresowanych techniką na:

Tractor Camp - Dni ciàgnika i uprawy

usługi rolnicze   -   sprzedaż maszyn i ciągników   -   serwis   -   transport

tel. 721 500 104

PODBITKI DACHOWE
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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!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

AUTO MYJNIAAUTO MYJNIA
• Mycie R´czne
• Odkurzanie
• Polerowanie lakieru i szyb
•  Pranie tapicerki (sucha ju˝ po 4 h)

• Czyszczenie skór
• Przygotowanie do sprzeda˝y

AUTO SERWIS
WULK ANIZACJA

• NAPRAWY BIE˚ÑCE
• WYMIANA OLEJU
• HAMULCE
• ZAWIESZENIA
• KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ
• OPONY NOWE I U˚YWANE
•  PROSTOWANIE FELG

 KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107602 227 288 604 553 920

Wymiana opon z wyważaniem – już od 60zł/kpl.
pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 15

pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 16

Mycie ju˝ od 10 z∏
Rabaty i gratisy dla sta∏ych klientów i fi rm

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

P
R
O
M
O
C
J
A

DREWNO
KOMINKOWE

601 347 629 • 697 696 595
UKŁADANIE POZBRUKU

603 152 225

krótkie terminy
ceny konkurencyjne

z stawem
lub dostępem

do cieku wodnego

KUPI¢ DZIA¸K¢
BUDOWLANÑ

tel. 532 406 763
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USŁUGI ELEKTRYCZNE
 Kompleksowe wykonanie nowych instalacji elektrycznych domów, mieszkań, biur.
 Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych
 Instalacje sieci komputerowych, domofonowych, alarmowych i monitoringu

SERWIS i NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
tel. 504 136 906, 602 216 118

www.Zielone-Ogrody.com, biuro@zielone-ogrody.com
tel. 665 506 505, 785 422 592

ZAK¸ADANIE
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

USŁUGI
KOSMETYCZNE
 oczyszczanie kwasem
     glikolowym 30%            – 70 zł
 manicure hybrydowy   – 40 zł
 mikrodermabrazja        – 60 zł

USŁUGI
KOSMETYCZNE

723 387 416723 387 416

LONDY¡SKI

STYL

Przeêmierowo ul. Rynkowa 76
vis a vis Przychodni MED LUX

ODZIE˚ Z ANGLI DLA WSZYSTKICH
NOWA I U˚YWANA

manicure, pedicure, manicure hybrydowy,
przedłużanie i zagęszczanie rzęs 1:1,
zabiegi na twarz i ciało, i inne.

TARNOWO PODG. ul. Wàska 10, tel. 61 814 68 48, 605 850 502

TIPSY alessandro i inne od        60 z∏
MAKIJA˚ PERMANENTNY od   120 z∏

wszystkie zabiegi -30%

 alessandro i inne od        60 z∏
 od   120 z∏

zaprasza naWIOSENNEPROMOCJE

W centrum Tarnowa Podgórnego

Mieszkanie
do wynaj´cia

tel. 660 999 646

na piętrze, 2 pokoje,
salon z aneksem,

taras, ogrzewanie gazowe
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KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

Przyjdź na spotkanie a dowiesz
się więcej o właściwościach kolagenu

13.04.2012, godz. 18.00

Pozbądź się zmarszczek bez botoksu!
KOLAGEN NATURALNY

Chyby, ul. Szamotulska 35a 
Informacje: 663 620 986
www.kolagenpoznan.pl

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

506225377

Rejestracja i kontakt telefoniczny
tel. 0-500 097 501

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8:00-18:00

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA DLA CAŁEJ RODZINY

GABINET STOMATOLOGICZNY
MED-LUX 

Dorota Handschuh
Lekarz Stomatolog

Specjalista Stomatologii 
Ogólnej i Protetyki 
Stomatologicznej

Przeźmierowo ul. Rynkowa 63
Rejestracja tel. 0-500 097 501

PIASKOWANIE
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

601 948 488
KUPI¢ STARY

ZEGAR
795 315 051

BUDOWA DOMÓW

662 199 338
gereralne wykonawstwo

ANGIELSKI

Kontakt: 604 525 323 lub e-mail: avalon@vip.onet.pl
Miejsce: Lusówko

Magister �lologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
angielskiego oferuje lekcje języka angielskiego (wszystkie poziomy nauczania) oraz tłumaczenia

i korektę tekstów (po polsku i angielsku)

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

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

664 033 881
www.ogrody-w.pl

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

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

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

W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o.
w Dąbrowie, ul. Batorowska 24

w godz. 9.00 – 13.00

POLECAMY OŚWIETLENIE
OGRODOWE I DZIECIĘCE!!!

sobota 21.04.2012

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

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866
WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PLWWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL

BIURO RACHUNKOWE EUREKA

WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL
e-mail:  kontakt@ eureka_ksiegowosc.pl
WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL



kwiecień 2012 \ sąsiadka~czytaj \      47

 reklama

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´

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

PSYCHOLOG

660 140 488

NERWICA, LĘKI
STRES, ZABURZENIA SNU

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

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 MEDYCZNY

sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, wózki

Zapraszamy
Przeźmierowo, Rynkowa 76

pon - pt 9.00 - 16.00
513 525 514, 500 401 151

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

wypożyczalnia
sprzętu ogrodnicznego

kwiaty 1 roczne i byliny

NAUKA GRY W TENISA
Wielokrotny medalista MP
licencjonowany instruktor

Oferuje nauk´ gry w tenisa:
      dla dzieci i doros∏ych
      na poziomie amatorskim i zaawansowanym
      sparingi
      naciàganie rakiet
      wypo˝yczenie sprz´tu

KONTAKT: 601 371 758
Treningi: kort Przeêmierowo

licencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktor

Kompleksowe usługi
ogrodnicze:

Tel. 510 347 300

 projektowanie
 zakładanie
 pielęgnacja ogrodów
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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

KROLINA
(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 1,5 h )

BODY SCULP
MAGDA

JOGA
IWONA

(zajęcia 1,5)

21.00 ZUMBA
MONIKA

TAI CHI
JACEK

Nowe zajęcia ZUMBA PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK, SOBOTA

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

DZIA¸K¢ SPRZEDAM

602 681 097

Lusówko 791 m2

(warunki zabudowy)

tel. 605 669 953

BUDOWA DOMÓW
KIEROWNICTWO, NADZÓR

KOMPLEKSOWA OBS¸UGA INWESTORA

PSYCHOLOG
660 140 488
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POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

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

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

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

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 PSYCHOLOGICZNEJE
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

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

Wykonujemy budynki gospodarcze i altanki drewniane
Montaż tarasów drewnianych!

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.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

061 814 27 12 

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO, SZKOLENIA
tel. 507 700 777

CHŁODNICTWO
lodówki, regały, zamrażarki

KLIMATYZACJA
montaż, naprawa

odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowej

P&W Walkowiak
694 024 850, 694 024 866

pomieszczenia warsztatowe,
lub na magazyn - 100m2

w Tarnowie Podgórnym

Oddam w dzierżawę

tel. 607 914 592

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

602 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

CAT - koparko ∏adowarka

DO WYNAJĘCIA

885 118 098

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

przy ul. Rynkowej (przy przychodni MED-LUX)
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

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

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

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

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych
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 

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

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

Krzysztof
               Ratajczak

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
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