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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  7.30-17.00; 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!

11 listopada, uczestnicząc w obchodach Święta Niepodle-
głości, pokazaliśmy jaką dużą rolę w naszym życiu odgry-
wa patriotyzm, jak wysoko cenimy wolność naszej Ojczy-
zny. 

I nie jest ważne, czy byliśmy podczas oficjalnych uroczy-
stości w Parku im. Wojkiewicza, uczestniczyliśmy w Mar-
szu i Biegu Niepodległościowym, oglądaliśmy występy 
Lusowiaków, Modraków i Polskiego Teatru Tańca, słucha-
liśmy chórów podczas Jesiennego Święta Pieśni, graliśmy 
w Niepodległościowym Turnieju w Kopa czy śpiewali-
śmy pieśni patriotyczne na strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego. Tego dnia byliśmy razem.

Zapraszam do lektury listopadowego numeru „Sąsiadki – 
Czytaj”. 
       Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik  
Redaktor Naczelna

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

Drodzy Mieszkańcy!

Dziękuję Państwu za udział w wydarzeniach zor-
ganizowanych w ramach obchodów Święta Nie-
podległości.  

Uczestnicząc w uroczystościach przy pomniku w Par-
ku im. Wojkiewicza z należną powagą i patriotyczną za-
dumą uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali życie w wal-
ce o wolną i niepodległą Ojczyznę. W sposób szczególny 
dziękuję śpiewakom z Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskie-
go z Tarnowa Podgórnego i „Benedictus” z Wupperta-
lu (Niemcy) za muzyczną oprawę mszy św. odprawionej 
w intencji Ojczyzny. Jestem wdzięczny za wystawienie   
licznych pocztów sztandarowych oraz udział Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, który 
podkreślił patriotyczny charakter uroczystości. Dzięku-
ję także Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu za pełnienie 
warty honorowej i oddanie salwy armatniej.

Cieszę się, że tak wiele osób skorzystało z propozycji 
aktywnego wypoczynku oraz oglądało prezentacje arty-
styczne. Imprezy te na stałe wpisały się w kalendarz gmin-
nych obchodów. Pokazaliśmy, że potrafimy radośnie i bez 
uprzedzeń świętować tę najważniejszą polską rocznicę.

 
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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pytania do wójta

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

Jakie są dostępne rozwiązania w zakresie dofinansowania do instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii? - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Jakie są dostępne rozwiązania w zakresie dofinan-
sowania do instalacji Odnawialnych Źródeł Ener-
gii w domach prywatnych? Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mogą skorzystać z po-

mocy oferowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. 

Uzyskać można zwrot kosztów z przeznaczeniem na montaż kolekto-
rów słonecznych w wysokości 45% brutto kredytu z NFOŚiGW. Mak-
symalna kwota dopłaty do systemów solarnych wynosi 2 500 zł/m2 po-
wierzchni całkowitej kolektora. 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do 
dysponowania nieruchomością (budynkiem jednorodzinnym lub wie-
lorodzinnym) oraz wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem odbiorców 
ciepła z miejskiej sieci cieplnej, przeznaczonego do podgrzewania cie-
płej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Dofinanso-
wanie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej. Uwaga: efekty realizowanych przedsięwzięć 
nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. 

Nabór wniosków o dopłaty do systemów solarnych prowadzony jest 
w trybie ciągłym w następujących bankach: 

- Bank Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl 
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. www.bankbps.pl 
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. www.sgb.pl 
- Krakowski Bank Spółdzielczy www.kbsbank.com.pl 
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A. www.mrbank.com.pl 
- Warszawski Bank Spółdzielczy. www.bank-wbs.pl 

Koszty kwalifikowane obejmują: 
•	 	koszt projektu budowlano–wykonawczego, o ile przepisy stanowią 

o konieczności jego przygotowania, 
•	 	koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szcze-

gólności kolektora słonecznego, zasobnika ciepłej wody, przewodów 
instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki), 

•	 	koszt zakupu ciepłomierza (wymagany dla wspólnot mieszkanio-
wych), 

•	 koszt montażu kolektorów słonecznych, 
•	 	zapłacony podatek – z zastrzeżeniem, że jeżeli uczestnikowi progra-

mu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku, to podatek ten 
nie jest kosztem kwalifikowanym. 

W przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych jedyną możliwością 
pozyskania środków jest kredyt udzielany na warunkach preferencyj-
nych w Banku Ochrony Środowiska 

Jestem przekonany, że rosnąca liczba inwestycji w odnawialne źródła 
będzie mieć nie tylko wymiar ekonomiczny w postaci niższych rachun-
ków za energię, ale przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 



4       / sąsiadka~czytaj / listopad 2012

 aktualności






 In
w

es
ty

cj
a 

za
ko

ńc
zo

na
   

  /
   

  





 In
w

es
ty

cj
a 

re
al

iz
ow

an
a 

   
 / 

   
 





 Z
ak

oń
cz

en
ie

 p
rz

et
ar

gu
, w

yb
ór

 w
yk

on
aw

cy
   

  /
   

  





 P
rz

et
ar

g 
tr

w
a 

   
 / 

   
 





 P
rz

yg
ot

ow
yw

an
ie

 d
ok

um
en

ta
cj

i

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

Ceradz Kościelny

 Zakończono  budowę oświetlenia ul. Pa-
laczówka

Chyby

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. Pa-
górkowej

Jankowice

 Zakończono budowę ścieżek w parku.

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie 

Lusowo

 Zakończono budowę placu zabaw w ra-
mach programu „Radosna Szkoła”

 Trwa budowa chodnika na ul. Poznańskiej

 Trwa opracowanie projektu budowla-
nego i wykonawczego kompleksu OSP i 
biblioteki.

Kokoszczyn

 Trwają prace projektowe przy odtwarza-
nie rowu przydrożnego przy ul. Szerokiej

Przeźmierowo

 Zakończono budowę skateparku. 

 Zakończono budowę sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa/Leśna.

 Trwa budowa ul. Wysogotowskiej.

Sady

 Trwa budowa dwóch budynków – 
mieszkań komunalnych. 

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiato-
wej i odwodnienia na ul. Ludowej

Sierosław

 Trwa remont dachu w Pałacu

Tarnowo  Podgórne

Wykonano drenaż przy przedszkolu na 
ul. 27 Grudnia

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. 
Szkolnej

 Złożono wniosek o pozwolenie na budo-
wę Tarnowskich Term

 Otrzymano pozwolenie na budowę tar-
gowiska

Wysogotowo

 Trwa aktualizacja projektów budowy uli-
cy Szparagowej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

„Jestem ulicą zdruzgo-
tanych marzeń” – tym 
zdaniem wypowiedzia-

nym przez Michała Grudzińskie-
go, rozpoczął się spektakl teatralny 
PEEPshow. Był to benefis aktora, 
który mieszkańcy Baranowa mo-
gli obejrzeć w niedzielny wieczór 
4 listopada, w Teatrze Nowym 
w Poznaniu. PEEPshow jest rodza-
jem artystycznej spowiedzi akto-
ra. Mimo iż opowiada o sprawach 
poważnych  w życiorysie Michała 
Grudzińskiego, to nie przygniata 
ich ciężarem. Za sprawą główne-
go bohatera wzrusza, ale szybko 
- i z jego pomocą - pozwala się 
z tego wzruszenia otrząsnąć. Spek-
takl ponadto pokazuje jaką cenę 
płacą każdego dnia aktorzy za swo-

ją pasję, która nie pozostawia wie-
le miejsca na prywatność. Zwraca 
uwagę na okrutny egoizm i powta-
rzalność zawodowych wyzwań, 
która może zabić największą nawet 
wenę. Całość sztuki pokazana jest 
w niespotykanym dotąd formacie 
teatru. Pokazuje teatr zza kulis.  
PEEPshow zdradza tajemnicę, ob-
naża aktora, obnaża teatr. Obok 
Michała Grudzińskiego w spek-
taklu występują tacy aktorzy jak 
Dorota Abbe-Kuźmińska, Bożena 
Borowska-Kropielnicka, Antoni-
na Choroszy, Sława Kwaśniewska, 
Oksana Pryjmak, Maria Rybar-
czy, Ildefons Stachowiak, Hanna 
Kujawiak, a także znaczącą rolę 
odgrywa obsługa teatru. 

~K.S

Baranowo na PEEPshow

Sady. Festyn rodzinny zakończył cykl imprez „Bąbelkowe lato”, 
organizowanych przez Sołtys i Radę Sołecką. Dzieci mogły sko-
rzystać z szeregu atrakcji np. bawiąc się z animatorami, jeździć na 

kucykach, skakać na trampolinie czy zjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni. 
Dorośli w tym czasie biesiadowali przy grillu.
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Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym  hucznie świętowa-

ła swoje 50-lecie. Z tej okazji 13. 
października został zorganizowa-
ny Zjazd Absolwentów. 

Wielki Jubileusz rozpoczął się 
uroczystą mszą św. Następnie 
cała społeczność szkolna wraz 
z gośćmi uczestniczyła w czę-
ści artystycznej. Wśród zapro-
szonych gości byli absolwenci, 
przedstawiciele władz i nauczy-
ciele, którzy pracowali kiedyś 
w naszej szkole – szczególnie oni, 
z wielkim wzruszeniem, oglądali 
stary i nowy budynek. Nasi goście 
przyjechali do nas z różnych stron 
Polski: Warszawy, Gdańska, Opo-
la i innych miast i miasteczek.

„50-letnia podstawówka” przyj-
mowała życzenia i zapraszała na 
scenę osoby bliskie jej sercu. Na 
początek wieloletniego dyrektora, 
ale też i byłego ucznia, Stanisława 
Waltera. I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat  wystąpi-
ła w  potrójnej roli: absolwentki, 
matki absolwentów i wielolet-
niej przewodniczącej Komitetu 

Wielki Jubileusz tarnowskiej podstawówki 

Tradycja i nowoczesność

Rodzicielskiego. Wysłuchaliśmy 
także wspomnień absolwentów 
oraz byłych i aktualnie uczących 
nauczycieli. Rozmowy te niezwy-
kle wzruszały, czasem rozśmie-
szały do łez. 

Punktem kulminacyjnym uro-
czystości był tort, a nawet dwa: 
z wizerunkami starej i nowej 
szkoły. Smakował wybornie! 
Zwiedziliśmy wspólnie nowe 
skrzydło szkoły. Atrakcją wieczo-
ru były wystawy „Z kart kroniki 
Szkoły” i w Izbie Pamięci oraz 

liczne prezentacje prac plastycz-
nych dzieci. 

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym, dzięki którym odbyła 
się uroczystość, a także tym, któ-
rzy zechcieli wziąć w niej udział 
i radować się z nami! Z pewno-
ścią jubileuszowy kalendarz z fo-
tografiami oraz specjalny numer 
szkolnej gazetki „Uczniak” długo 
jeszcze będą przypominać o tym 
magicznym, wielopokoleniowym 
spotkaniu! Do zobaczenia podczas 
następnego jubileuszu! ~SP TP

Co prawda czytelnicy ko-
rzystali z tego miejsca już 
od wakacji, to dopiero 19 

października nastąpiło oficjalne 
otwarcie nowej siedziby Biblio-
teki Publicznej w Tarnowie Pod-
górnym.

Dotychczas w tym budynku 
mieściło się przedszkole. Po tym, 
jak Gmina wybudowała w Tar-
nowie Podgórnym nowe przed-
szkole dla 200 dzieci, zapadła de-
cyzja o przeniesieniu Biblioteki 
z pomieszczeń w piwnicy Urzędu 
Gminy do nowej lokalizacji. 

Gruntowny remont polegał 
na wymianie podłóg, przebudo-
wie klatki schodowej, położe-
niu nowych instalacji, zmianie 
układu pomieszczeń w budyn-
ku, przebudowie kotłowni, dosta-

Oficjalnie w nowym miejscu

wie i montażu ścianek szklanych 
oraz wyposażenia (m.in. rega-
ły na książki), wyposażeniu za-

plecza socjalnego, wyposażeniu  
sanitariatów, wykonaniu serwe-
rowni z osprzętem oraz okablowa-
niu pomieszczenia. Łączny koszt 
prac to blisko 1 010 000 zł - praw-
da, że remont iście generalny!

Biblioteka w Tarnowie Podgór-
nym, poza prowadzeniem wypo-
życzalni i czytelni (księgozbiór 
liczy ponad 65 tysięcy książek!), 
regularnie zaprasza na spotka-
nia z autorami książek, np. 16 
października była okazja do po-
rozmawiania ze znanym dzien-
nikarzem, fotoreporterem i po-
dróżnikiem Jarosławem Kretem. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się również wydarzenia organi-
zowane z myślą o najmłodszych 
czytelnikach. Warto zatem zaglą-
dać na stronę internetową tej pla-
cówki: www.bibliotekatp.pl.

~ARz
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Zagraj 
z nami!
Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy zagra 
13 stycznia 2013 r. Bę-

dziemy zbierać pieniądze, które  
zostaną przeznaczone na ratowa-
nie życia najmłodszych i zapew-
nienie godnej opieki medycznej 
seniorom. 

Tarnowski sztab został już za-
rejestrowany, a jego szefową jest 
Barbara Wypuszcz, tel. 61 8959 
303. Zaczynamy przygotowywać 
program wydarzeń wielkoorkie-
strowych – jeżeli macie Państwo 
propozycje, które możemy wyko-
rzystać, to prosimy o sygnał. Na 
pewno przygotujemy loterię fan-
tową i wystawimy przedmioty na 
licytację. Już dziś zwracamy się 
do Państwa z prośbą o przekazy-
wanie małych i dużych fantów. 
Mogą to być gadżety firmowe, bi-
beloty, ciekawe przedmioty, ofer-
ty – w zasadzie wszystko. W tej 

sprawie proszę się kontaktować 
z Agnieszką Rzeźnik, tel. 61 8959 
264, mail: a.rzeznik@tarnowo--
-podgorne.pl . 

Orkiestra zagra w dwóch miej-
scach: tradycyjnie na kręgielni 
Vector oraz – i to nowość – na te-
renie Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym. Spotykamy 
się zatem niezależnie od pogody. 
Na pewno będzie wesoło!

~ARz

We wrześniu na terenie 
naszej Gminy rozpo-
częła działalność ko-

lejna duża amerykańska firma 
John Deere. W Sadach otwarto 
bowiem nową siedzibę przedsię-
biorstwa połączoną z Centrum 
Szkoleniowym. Wartość inwesty-
cji wyniosła 26 mln zł. 

Deere & Company to jedna 
z najstarszych firm przemysło-
wych w Stanach Zjednoczonych. 
Założona przez Johna Deere-
’a, kowala i wynalazcę, w cią-
gu 175 lat istnienia, przekształ-
ciła się z jednoosobowej kuźni 

kowalskiej w światową potęgę. 
Dziś prowadzi działalność w 160 
krajach, dysponuje 65 fabrykami 
w 18 państwach i zatrudnia 61 
tys. pracowników. W Polsce fir-
ma sprzedaje sprzęt za ok. 200 
mln dolarów rocznie. Koncern 
dostarcza wysokiej jakości pro-
dukty dla rolnictwa, leśnictwa, 
budownictwa i pielęgnacji ziele-
ni. Oferuje również usługi finan-
sowe oraz produkuje i sprzedaje 
silniki stosowane m.in. w prze-
myśle morskim.

~ARz

Pod koniec października przy wejściu do Urzędu Gminy pojawiły 
się trzy duże dynie. Taki miły jesienny akcent. Na pewno zwra-
cały uwagę przechodniów, bo każda z nich ważyła ponad 40 ki-

logramów. Do czasu… W czwartek wieczorem, 1 listopada, młodzi lu-
dzie ukradli dynie. Ale nie donieśli ich zbyt daleko: jedna wytrulała się 
na ulicę Poznańską, pozostałe pewnie też gdzieś wyrzucono po drodze. 
Sytuację nagrały kamery monitoringu, ustalanie tożsamości członków 
grupy trwa. ~ARz

John Deere w Sadach

Komu przeszkadzały?
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Podczas uroczystości 
Wszystkich Świętych na 
cmentarzu parafialnym w 

Tarnowie Podgórnym poświęco-
no Pomnik Ofiar Wojen. Został on 
postawiony z inicjatywy probosz-
cza księdza Adama Prozorowskie-
go w miejscu wiecznego spoczyn-
ku śp. Wiktora Jarosza, żołnierza 
I wojny światowej. Upamiętnia 
wszystkich tarnowian, którzy 
stracili życie nie tylko na froncie, 
ale również tych, którzy zginęli 
w obozach kaźni, w wyniku de-
portacji, uwięzienia i każdej innej 
przemocy stosowanej przez wro-
gów Polski, często daleko poza jej 
granicami.

Poległym na frontach wojennych
Grób żołnierza I wojny światowej Wiktora Jarosza, 

brata księdza Ludwika Jarosza (proboszcza tarnow-
skiego w latach 1906 – 1929) znali starsi mieszkańcy 
Tarnowa Podgórnego. Przez wiele lat przy tym jedy-
nym żołnierskim grobie podczas uroczystości Wszyst-
kich Świętych harcerze ustawiali wartę honorową. 

Obecnie oryginalna tablica nagrobna Wiktora Ja-
rosza została wkomponowana w nowy granitowy 
pomnik w kształcie obelisku. Wymiar patriotyczny 
podkreśla wykuta na płycie poziomej dewiza Woj-
ska Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz umiesz-
czony na obelisku orzeł w koronie (to orzeł Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” z 1910 roku, który stał się 
później orłem Legionów Józefa Piłsudskiego i był 
noszony na czapkach żołnierskich). 

Pomnik „Mieszkańcom Ziemi Tarnowskiej Pole-
głym na Frontach Wojennych” został ufundowany 
przez parafian.  ~Kazimierz Szulc 

Tak tajemnicze nazwy noszą 
urządzenia, które testowano 
w niedzielę, 21 październi-

ka w Przeźmierowie. Choć pogoda 
nie zachęcała, to jednak miłośnicy 
deski przyjechali nie tylko z terenu 
Gminy Tarnowo Podgórne, ale tak-
że z Poznania, Lubonia czy Nowe-
go Tomyśla. Przy boiskach Orlika 
otwarto bowiem nowy skatepark.

Pierwsze Zawody Skatingo-
we rozpoczęły się kilka minut 
po dwunastej, po uroczystym 
przecięciu wstęgi przez Wójta 
Gminy Tadeusza Czajkę, Sołty-
sa Przeźmierowa Jacka Stypiń-
skiego, Kierownika Wydziału 
Inwestycji i Ochrony Środowi-
ska Juliusza Jerzykiewicza oraz 
Wojtka Skotarczaka z Przeźmie-
rowa, który był pomysłodawcą 

Grindbox, Manual Pad i Hubba

Wyróżnienie w kon-
kursie „Budowniczy 
Sportowej Polski” 

w kategorii Inwestor na Medal 
otrzymała Gmina Tarnowo Pod-
górne. Statuetkę odebrał Wójt 
Tadeusz Czajka podczas Gali 
i Finału Konkursu Budowniczy 
Polskiego Sportu w Warszawie. 

Sportowa infrastruktura wyróżniona
W konkursie wyróżniane są oso-
by, samorządy, instytucje i firmy 
zaangażowane w realizację obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych.  

W tegorocznej edycji komi-
sja zwróciła szczególną uwagę 
na inwestycje zrealizowane przy 
współudziale środków z Unii 
Europejskiej oraz zrealizowane 

w ramach Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego. Gmina Tarnowo 
Podgórne prezentowała inwe-
stycje w infrastrukturę sportową 
w latach 2009-2011, ze szczegól-
nym uwzględnieniem moderniza-
cji plaży w Lusowie.

   ~ARz

ulokowania skateparku w Prze-
źmierowie. 

Zawodnicy startowali w dwóch 
kategoriach Best Trick i Open. 
Oceniano nie tylko efektowność 
poszczególnych ewolucji, ale 
także łączenie ich w sekwencje 
oraz płynność przejazdu. Du-
żym uznaniem cieszyły się po-
kazy umiejętności najmłodszych. 
W przerwie pomiędzy konku-
rencjami Gmina zaprosiła za-
wodników i kibiców na gorącą  
grochówkę. 

Nagrody i puchary dla najlep-
szych ufundowali Gmina Tarno-
wo Podgórne i sklep miniramp 
z Poznania.  Koszt wybudowa-
nia skateparku - 300 tys. zł - zo-
stał pokryty z gminnego budże-
tu. ~ARz
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Październik to ostatni mie-
siąc przed znacznym przy-
spieszeniem, jakie nastąpi 

w pracach Rady Gminy pod ko-
niec roku. Od 15 listopada przed-
miotem wytężonej pracy naszego 
gremium będzie niemal wyłącznie 
projekt budżetu Gminy na 2013 r. 
oraz uchwały okołobudżetowe. 

W porządku obrad sesji, która 
odbyła się 16 października znala-
zło się 14 projektów uchwał. Za-
nim jednak Rada zaczęła nad nimi 
pracować wysłuchała wystąpienia 
Macieja Musiała, dyrektora biura 
Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań. Od ponad roku miasto Po-
znań, Powiat Poznański oraz 21 

gmin skupionych wokół stolicy 
Wielkopolski aktywnie działa-
ją na rzecz ściślejszej integracji. 
Współpraca pomiędzy wymie-
nionymi samorządami ma doty-
czyć na początek unifikacji i ko-

ordynacji rozwiązań w obszarze 
komunikacji (tzw. wspólny bilet 
aglomeracyjny) oraz ładu prze-
strzennego. Radni z uwagą wy-
słuchali prezentacji odnosząc się 
na ogół przychylnie, choć z rezer-
wą do tego pomysłu. Zgłoszono 
szereg wątpliwości i uwag, a na-
wet całkiem konkretnych obaw. 
Dotyczyły one głównie stworze-
nia skutecznych zabezpieczeń 
przed pogorszeniem się wysokie-
go poziomu i standardów życia 
mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne w przypadku zacieśnie-
nia współpracy wewnątrz ponad 
milionowej metropolii. 

Spośród wspomnianych wyżej 
projektów uchwał największy cię-
żar gatunkowy miały te z zakresu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Rada zaakceptowała zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i tere-
nów przyległych – część Ceradz 
Kościelny i Jankowice. Kolejny 
zmieniony plan dotyczył terenów 
działalności gospodarczej w Wy-
sogotowie w rejonie ulic Bato-
rowskiej i Bukowskiej. Ostatnia 
przyjęta zmiana miała za zadanie 
modyfikację planu w Tarnowie 
Podgórnym po południowej stro-
nie drogi krajowej nr 92. 

Szczegółowe informacje do-
stępne są jak zwykle na stronie 
internetowej Gminy w zakładce 
Samorząd – Rada Gminy. Tam 
również znajduje się wykaz po-
zostałych uchwał i szczegółowy 
przebieg procedury nad każdą z 
nich. Mimo podjęcia wszystkich 
przygotowanych na relacjonowa-
ną sesję projektów uchwał obrady 
trwały jeszcze wiele godzin. Rad-
ni zapoznali się ze stanem realiza-
cji zadań oświatowych Gminy w 
roku szkolnym 2011/2012, wy-
słuchali sprawozdania z prac ko-
misji stałych za III kwartał oraz 
zadali wiele pytań Wójtowi, do-
tyczących kwestii zawartych w 
sprawozdaniu z jego działalności. 
Jak zwykle punkt porządku obrad 
zawierający interpelacje radnych 
oraz wolne głosy i wnioski cieszył 
się  sporą popularnością wśród za-
bierających głos. 

W bieżącym miesiącu zapla-
nowałem aż 2 sesje Rady Gmi-
ny. Odbędą się one 6 oraz 20 li-
stopada. Przewidywany program 
tych sesji jest tak obszerny, że z 
obawą spoglądam na możliwości 
jego realizacji. Ale – jak mówią 
najmłodsi – „damy radę”.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Radni zapoznali się  
ze stanem realizacji zadań 
oświatowych Gminy  
w roku szkolnym 2011/2012

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 16 października

Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest stowarzyszeniem 
gmin i powiatów Aglomeracji Poznańskiej. Członkami są Mia-
sto Poznań, Powiat Poznański, gminy Powiatu Poznańskiego, 
Śrem, Szamotuły i Skoki oraz gminy i powiaty wykazujące silne 
związki z Aglomeracją Poznańską. Celem Stowarzyszenia jest 
wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspól-
nych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności 
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji oraz 
współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
- prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wy-

pracowanej strategii rozwoju Aglomeracji, 

- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, doty-
czących samorządów terytorialnych i Aglomeracji, 

- propagowanie wymiany doświadczeń, 
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospo-

darczych, kulturalnych i społecznych, stymulowanie kontaktów 
zagranicznych, 

- prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej 
i programowej, 

- inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych, 
- prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodar-

czych i środowiskowych w Aglomeracji, 
 www.aglomeracja.poznan.pl 
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Gmina Tarnowo Podgór-
ne zajęła czwarte miej-
sce w rankingu „Zrów-

noważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego” 
w kategorii Gminy wiejskie.  
Wyniki przedstawiono 6 listo-
pada podczas konferencji zor-
ganizowanej w gmachu Sejmu 
RP. Ranking opracowywany jest 
przez Wydział Administracji 

i Nauk Społecznych Politechni-
ki Warszawskiej, Komisję Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej i Fundację Polskie-
go Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”.

W rankingu oceniany jest roz-
wój wszystkich jednostek sa-
morządowych w Polsce w 2011 
roku, z zachowaniem podzia-
łu na 4 grupy: gminy wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. Oto 
najlepsza dziesiątka wśród gmin 
wiejskich:

Zrównoważony rozwój wysoko oceniony
1. Kleszczów

2. Puchaczów

3. Kobierzyce

4. Tarnowo Podgórne

5. Suchy Las

6. Komorniki

7. Ornontowice

8. Rewal

9. Stepnica

10. Wielka Nieszawka

Zrównoważony rozwój to taki, 
w którym poszczególne rodzaje 
zasobów gminnych (w tym zaso-
bów naturalnych) są wykorzysty-
wane racjonalnie, przez co rozwój 
gminy jest trwały i odbywa się 
bez szkody dla przyszłych poko-
leń. Głównym celem tego zesta-
wienia jest próba prezentacji naj-
lepiej rozwiniętych miast i gmin 
w Polsce oraz analiza głównych 
czynników rozwoju. Racjonalne 

wykorzystywanie zasobów gmin-
nych, wieloletni plan na rozwój 
gminy, a przede wszystkim kon-
trola realizacji tego planu, przy 
jednoczesnej deklaracji do posza-
nowania środowiska naturalne-
go jest obecnie jednym z podsta-
wowych i najważniejszych zadań 
każdej jednostki samorządowej.

Co roku porównania i oceny 
wszystkich polskich samorzą-
dów dokonuje prof. Eugeniusz 
Sobczak z zespołem z Wydzia-
łu Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej. 
Głównym celem zestawienia 
jest prezentacja oraz nagrodze-
nie najlepiej rozwijających się 
jednostek, spośród wszystkich 
w Polsce. Badanie oparte jest na 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, co daje gwarancję nie-
zależności i rzetelności rankingu 
oraz przekrojowo pokazuje jak 
rozwijają się wszystkie gminy 
i województwa w Polsce.    ~ARz

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmu-
jących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jed-
nostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. Co roku badane są: 

– Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,  
– Wydatki na transport i łączność per capita,
– Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych, 
– Udział wydatków na transport i łączność, 
– Udział dochodów własnych w budżecie, 
– Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, 
– Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
–  Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkań-

ców, 
– Udział radnych z wyższym wykształceniem,
– Napływ ludności na 1000 mieszkańców, 
– Odpływ ludności na 1000 mieszkańców. 
– Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu, 
–  Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 

mieszkańców,  
– Odsetek ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków, 
–  Odsetek ludności objętej usługami kanalizacji ścieków 

komunalnych, 
–  Odsetek ludności objętej usługami wodociągowymi,
–  w przypadku badań nad rozwojem województw: PKB 

per capita. 
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POselskie wieści

Spotkanie Koła Platformy 
Obywatelskiej w Tarno-
wie Podgórnym odbyło się  

15 października z udziałem Posła 
Waldy Dzikowskiego.

Przewodniczący Piotr Reiter 
przywitał obecnych i krótko omówił 
efekty konferencji „Praca – wybie-
ram, szukam, zmieniam” na temat 
zatrudnienia i budowania kariery, 
zorganizowanej z inicjatywy Koła 
przy udziale Urzędu Gminy, Staro-
stwa, Powiatowego Urzędu Pracy i 
UAM. Podziękował za szczególny 
wkład w organizację koleżance Ha-
linie Kwiecińskiej–Leiss.

Po omówieniu spraw admini-
stracyjnych przewodniczący otwo-

rzył dyskusję pod wspólnym tytu-
łem „Czy Platforma nadal pragnie 
przebudować państwo?”. 

Padło wiele cierpkich uwag i py-
tań ze strony uczestników spotka-
nia dotyczących realizacji pierwot-
nych celów Platformy (4 x TAK), 
bieżącej polityki rządu w zakresie 
reformy sądownictwa, podatków, 
reformy zdrowia i pracy parlamen-
tarzystów. Waldy Dzikowski cier-
pliwie tłumaczył polityczne tło 
niektórych zachowań rządu, ale i 
krytycznie odniósł się do ostatniej 
porażki klubu PO w Sejmie w cza-
sie głosowania nad ustawą zmie-
rzającą do radykalizacji przepisów 
dotyczących aborcji. 

Dyskutowano również na te-
mat Wielkopolskiej Platformy i 
jej znaczenia. Poseł Dzikowski 
zwrócił uwagę na konieczność 
rozbudowy struktur, a w szczegól-
ności Koła w Tarnowie Podgór-
nym. Omówiono działanie zmie-
rzające do osiągnięcia tego celu.

Następne spotkanie - 13 listopa-
da w budynku GKS Tarnovia. Tym 
razem tematem przewodnim będzie 
służba zdrowia. Nowością będzie 
otwarta formuła spotkania. Wezmą 
w nim udział członkowie i sympa-
tycy PO w Gminie oraz Wiceprze-
wodniczący Sejmowej Komisji 
Zdrowia poseł Maciej Orzechowski.

~Biuro Prasowe PO

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 24 października

24 października odbyła 
się XXII sesja Rady 
Powiatu w Pozna-

niu, której przewodnim tema-
tem była oświata w powiecie. 
W uroczystej sesji udział wzię-
li m.in. dyrektorzy szkół i placó-
wek oświatowych, nauczyciele 
oraz uzdolnieni uczniowie. Staro-
sta Jan Grabkowski pogratulował 
młodzieży wspaniałych osiągnięć 
i podkreślił jak dobrym wyborem 
jest nauka w szkołach Powiatu 
Poznańskiego. Nagrodzeni zostali 
najzdolniejsi uczniowie, którzy w 
poprzednim roku szkolnym uzy-
skali średnią ocen minimum 5.0. 
Ogółem nagrodzono 33 uczniów 
(9 uczniów ma 5.0, pozostali  do 
5.63) – będą otrzymywali sty-
pendia w wysokości 250 zł przez 
cały rok szkolny 2012/2013. Wrę-
czono również Nagrody Starosty 
Poznańskiego za wybitne osią-
gnięcia sportowe. Otrzymało je 
8 uczniów z osiągnięciami w ho-

keju na trawie, tenisie ziemnym, 
zapasach, tenisie na wózkach, jeź-
dziectwie, a także w zawodach 
sportowo-obronnych. 

Po gratulacjach i życzeniach 
Rada przystąpiła do rozpatrze-
nia uchwał m.in. w następujących 
sprawach: 

- przyjęcie „Rocznego Progra-
mu Współpracy Powiatu Poznań-
skiego z Organizacjami Pozarzą-
dowym”, 

- zmiana uchwały nr XI/192/
IV/2012 r. Rady Powiatu 19 
września w sprawie powierze-
nia Gminie Tarnowo Podgór-
ne zarządzanie publiczną drogą 
powiatową nr 2419P w zakresie 
realizacji zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2419P 
Lusówko – Sady w Lusówku w 
ciągu ul. Tarnowskiej (od ul. 
Jankowickiej do ul. Grabowej)” 
(zmieniły się założenia „Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II. Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój” – podwyższono do 50% 
maksymalny poziom dofinanso-
wania inwestycji z budżetu pań-
stwa),

- utworzenie Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej w Kobylnicy – to 
jednostka organizacyjna pomo-
cy społecznej działająca na rzecz 
osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu w celu przywrócenia rów-
nowagi psychicznej i umiejętno-
ści samodzielnego radzenia sobie, 
a przez to zapobieganie przejściu 
reakcji kryzysowej w stan chro-
niczny; placówka poprowadzi też 
mieszkania chronione. 

- zmiana uchwały w sprawie po-
wierzenia Miastu Poznań zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 
2387P na odcinku ul. Grunwaldz-
kiej i 2387P na odcinku ul. Wo-
łoszańskiej w Plewiskach (w celu 
likwidacji utrudnień komunikacyj-
nych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w 
rejonie przejazdu kolejowego oraz 
zwiększenie płynności poprawy 
bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i kolejowego Miasto Poznań, Po-
wiat Poznański, gminy Komorniki 
i Dopiewo oraz PKP Polskie Linie 
Kolejowe wspólnie zamierzają za-
projektować dwa wiadukty nad li-
nią kolejową Poznań-Berlin oraz 
niezbędny układ komunikacyjny. 
Szacunkowy koszt dokumentacji, 
której przygotowanie przedłuży 
się do 2015 r. to 3.9 mln zł; udzie-
lono pomocy finansowej Miastu 
Poznań na opracowanie dokumen-
tacji technicznej dla tego zadania 
w wysokości 714. 870,00 zł.

Z wyrazami szacunku  
Radna Powiatu 

Krystyna Semba 
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Na stawie w Swadzimiu, 15 września,  odby-
ły się zawody wędkarskie o puchar sołectwa 
w dwóch kategoriach: młodzieżowej i doro-

słych.  Wśród dorosłych po raz kolejny zdobywcą 
pucharu został Rafał Szatkowski, a w kategorii mło-
dzieży – trzynastoletni Hubert Henzel. Gratulujemy! 
Wieczorem zorganizowano ognisko sołeckie, gdzie 
przy akompaniamencie dwóch wytrawnych gitarzy-
stów i sołeckiej kiełbasce swadzimianie biesiadowali 
do północy.

23 września pod hasłem „Niedziela będzie dla 
naszych dzieci” zorganizowaliśmy park rozrywki. 
Już od rana przy  świetlicy było bardzo gwarno – to 
dzieci przyglądały się ekipie ustawiającej dmucha-
ne zamki, zjeżdżalnie, tory przeszkód. Zabawa trwa-
ła do wieczora – miasteczko przyciągnęło również 
dzieci  z pobliskich miejscowości (co nas,  gościn-
nych mieszkańców Swadzimia, bardzo raduje).

30 września to tradycyjny wyjazd na grzybobranie. 
Józef Maciejewski, jego akordeon, do tego sołeckie 
wiktuały (chleb ze smalcem i ogórki) to symbole 
rozpoznawcze wyprawy. Tym razem wyprawa dotar-
ła w okolice Rzecina – choć lasy tam przepiękne, to 
grzyby w umiarkowanych ilościach,  ale jak powia-
dają u nas na sołectwie: grzyb na grzybobraniu klu-
czowej roli wcale grać nie musi. W przyszłym roku 

Swadzim jesienią 

sołectwo musi wysupłać środki na 
dwa autobusy, bo jeden to zdecy-
dowanie za mało!

Natomiast 19-21 października  
odbyła się swadzimska wycieczka 
w góry. W programie: Panorama 
Racławicka, ognisko na zamko-
wym dziedzińcu, nocne zwiedza-
nie zamku z pochodniami, zwie-
dzanie zapory międzygórskiej, 
wyjazd do czeskiego miasteczka 
Kraliky oraz zwiedzanie Błęd-
nych Skał (wszyscy przeszli szla-
kiem turystycznym!).

A 28 października w naszej 
świetlicy przy sołeckim żurku 
i wypiekach przyniesionych przez 

gości odbył się premierowy pokaz 
zdjęć z naszej wycieczki w góry.

24 listopada godz. 20.00 zapra-
szamy na zabawę andrzejkową 
(więcej informacji pod numerem 
telefonu 888 033 933).

Przy tak napiętym programie 
w organizację oraz uczestnictwo 
angażuje się szereg wspaniałych 
ludzi – wszystkim bardzo gorąco 
dziękuję.

Z sołeckim pozdrowieniem
~Rafał Jabłoński

Zdjęcia ze swadzimskich imprez można 
obejrzeć na portalu poziom-wyżej.pl w za-
kładce Info dla mieszkańca

Pomarańczowy laptop z po-
marańczową myszką – takie 
marzenie miał siedmiolet-

ni Kuba, mieszkaniec Gminy Tar-
nowo Podgórne. Podzielił się nim 
z wolontariuszami Fundacji Mam 
Marzenie, pomagającą w spełnia-
niu życzeń ciężko chorych dzie-
ci, a ci bez wahania przystąpili do 
działania. 

Starania wsparła Gmina Tarno-
wo Podgórne. Za przekazane środ-
ki Fundacja kupiła laptop i myszkę 
w bardzo, bardzo pomarańczo-
wych kolorach. 26 października 
Kuba przyjechał z mamą do Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne. Tu 
czekali na niego Wójt Tadeusz 
Czajka, w towarzystwie wolonta-
riuszy: Mateusza Mostowskiego 
i Doroty Kawczyńskiej.

Na widok dużej paczki chłopcu 
rozbłysły oczy. Rozerwał papier 
i szybko zaczął podłączać i testo-
wać sprzęt. Widać było, że laptop 
bardzo się spodobał – po prostu 

Warto marzyć, warto pomagać!

był tym wymarzonym. 
A radość chłopca to 
dowód na to, że warto 
pomagać.

Każdy może przyczy-
nić się do spełnienia ko-
lejnych dziecięcych ży-
czeń. Wystarczy zgłosić 
się do Fundacji (www.
mammarzenie.org)

Przypomnijmy również, że 
Kuba Śmieszalski jest autorem 
zwycięskiego projektu serwet-
ki, w konkursie „Dziękuję Ci 
Mamo”. Dochód z ich sprzeda-
ży zasila konto Stowarzyszenia 
Wspierania Transplantacji Szpiku 
u Dzieci.

 ~ARzNagrodzona serwetka

Swadzimianie w górach fot. archiwum
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W godzinach południo-
wych, 15 października, 
spokój mieszkańców 

Tarnowa Podgórnego zakłócony 
został przez dźwięk sygnałów alar-
mowych generowany przez dużą 
liczbę pojazdów bojowych straży 
pożarnej zmierzających w kierun-
ku Jankowic. Ponieważ w miej-
scowości tej znajduje się jedyny 
zlokalizowany na terenie Gmi-
ny zakład zwiększonego ryzyka, 
przechowujący środki chemiczne 
oraz kwas fluorowodorowy, nie-
pokój zdawał się być uzasadniony. 
Dodatkowo chwilę później w oko-
licy zakładu Brentag pojawił się 
gęsty dym potwierdzający obawy, 
że doszło do jakiegoś niebezpiecz-
nego zdarzenia. 

Scenariusz zakładał wystąpie-
nie zapłonu i pożaru ładowanego 
na środki transportu rozpuszczal-
nika, co zagroziło pojemnikom 
z kwasem fluorowodorowym. 
Mimo natychmiastowej i bardzo 
sprawnej akcji gaśniczej i ewa-
kuacyjnej prowadzonej przez ra-
towników chemicznych zakładu 

Alarm w Jankowicach 

doszło do rozszczelnienia beczki 
z kwasem. Przewidując wzrost za-
grożenia i ograniczone możliwo-
ści służb zakładowych  kierujący 
akcją dyrektor logistyki powiado-
mił Komendanta Miejskiego Poli-
cji oraz Miejskie Stanowisko Kie-
rowania PSP w Poznaniu, a także 
Szefa Obrony Cywilnej Gmi-
ny. Do akcji włączyły się zatem 
gminne siły i środki OSP z Tar-
nowa Podgórnego oraz Lusowa, 
Straż Gminna, patrol z Komisa-
riatu Policji oraz ratownicy z Pod-
stacji Rejonowego Pogotowia Ra-
tunkowego. 

Po ponadgodzinnej skoordyno-
wanej akcji ratowniczej sytuację 
opanowano. 

Zastępca komendanta miejskie-
go PSP w Poznaniu wysoko oce-
nił umiejętności i zaangażowanie 
wszystkich służb biorących udział 

w niełatwym ćwiczeniu. Kierow-
nik ćwiczenia zwrócił uwagę na 
dobrze opracowany system alar-
mowania i powiadamiania oraz 
współdziałanie służb oparte na 
procedurach zawartych zarów-
no w „Planie Zapobiegania Awa-
riom” magazynu firmy Brentag 
w Jankowicach jak i w „Planie 
Zarządzania Kryzysowego Gmi-
ny Tarnowo Podgórne”.

Ćwiczenie obserwowali rów-
nież pracownicy Wydziału Bez-
pieczeństwa, Zarządzania Kryzy-
sowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu. Wysoko ocenili wysoką świa-
domość kierownictwa zakładu 
jak i całej załogi co do zagrożeń 
związanych z obrotem surowcami 
chemicznymi oraz dbałość o bez-
pieczeństwo.

~Andrzej Goszczyński OC

Michał Wnuk, uczeń III 
klasy Gimnazjum w Ba-
ranowie, zdrowy i szczę-

śliwy powrócił 4 listopada z półto-
ramiesięcznego rejsu na „Pogorii” 
w ramach Szkoły Pod Żaglami Ka-
pitana Krzysztofa Baranowskiego. 
Rejs był nagrodą za wolontariat 
(szczegóły w poprzednim nume-
rze). W tym czasie jacht zawitał do 
wielu miast portowych  Europy m. 
in. Amsterdamu, Lizbony, Malagi. 
Ibizy, Bacelony, Genui. 

Michał dzielnie znosił trudy ży-
cia na żaglowcu. Dla uczestników 

rejsu okazał się swoistą szkołą ży-
cia.  Częste sztormy, ciągłe wach-
ty, mało snu, choroba morska 
i nauka sprawiały, że żegluga była 
naprawdę ciężka. Jednak prze-
bywanie wśród świetnych ludzi, 
zwiedzanie urokliwych miejsc 
oraz poznanie prawdziwego życia 
na morzu sprawiły, że Michał za-
pamięta ten rejs jako najciekaw-
szą i najwspanialszą przygodę. 

~A.Wnuk
Michał dziękuje Gminie Tarno-

wo Podgórne za finansowe wspar-
cie przygotowań do rejsu.

Cały i zdrowy

Na szczęście okazało się,  
że były to zakrojone na szeroką skalę 
ćwiczenia ratownictwa chemicznego 
poszerzone o udział sił ratowniczych 
z zewnątrz.
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Z notatnika Gminnego Strażnika
Wybrane interwencje podejmowane przez 

strażników gminnych w październiku:
1 października, Przeźmierowo  

ul. Rynkowa: strażnicy otrzymali interwencję doty-
czącą spalania odpadów w piecu, dokonali kontroli, 
podczas której nie stwierdzili spalania odpadów, tyl-
ko drewna;

5 października, Batorowo: strażnicy otrzymali 
interwencję dotyczącą wycinki drzewa, podczas kon-
troli okazało się, że na wycięcie jest wydana zgoda;

7 października, Przeźmierowo, okolice Giełdy: 
strażnicy w ramach patrolu skontrolowali sposób 
parkowania pojazdów, wobec kierowców niestosują-
cych się do przepisów ruchu drogowego zastosowa-
no środki prawem przewidziane;

10 października, Wysogotowo: strażnicy otrzy-
mali interwencję dotyczącą zanieczyszczenia rowu 
n/n substancją, w ramach podjętych działań ustalono 
że rów należy do Gminy Dopiewo, sprawę przekaza-
no do Straży Gminnej w Dopiewie;

15 października, Lusowo: do zgłaszającej inter-
wencję przybłąkał się bezpański pies, strażnicy na 
miejsce wezwali schronisko dla zwierząt, które za-
brało zwierzę (informacja o zabranych zwierzętach 
dostępna w Schronisku w Jędrzejewie www.wetser-
wis.com.pl/s/;

15 października, Przeźmierowo: pogryzienie oso-
by przez psa sąsiada, strażnicy, którzy udali się na 
miejsce zdarzenia stwierdzili brak obowiązkowych 
szczepień psa przeciw wściekliźnie, nakazali udanie 
się z psem do weterynarza w celu poddania jego kwa-
rantannie, a po jej zakończeniu zobowiązali do powia-
domienia o jej wynikach (art. 431 kodeksu cywilne-
go: konstruuje odpowiedzialność właściciela opartą 
na zasadzie winy w nadzorze, za szkody wyrządzone 
przez zwierzę. Na tej podstawie, właściciel, który nie 

dopełnił obowiązków przy chowa-
niu psa, może odpowiadać za wy-
rządzoną przez psa szkodę „odpo-
wiedzialność za zwierzęta opiera 
się na założeniu, że jeżeli zwierzę 
wyrządza szkodę, jest to skutkiem 
nienależycie sprawowanego nad 
nim nadzoru”- szerzej Komentarz 
do art. 431 Kodeksu cywilnego au-
torstwa Agnieszka Rzetecka-Gil;

16 października, Przeźmiero-
wo park: strażnicy w ramach pa-
trolu skontrolowali przestrzega-
nie regulaminu oraz stosowanie 
się do przepisów ustawy o wy-
chowaniu i trzeźwości, wobec 
sprawców wykroczeń zastosowali 
środki prawem przewidziane;

21 października, Lusowo: 
strażnicy podjęli interwencję 
w związku z handlem niezgod-
nym z przepisami prawa, wobec 
sprawców wykroczeń zastosowali 
środki prawem przewidziane;

24 października, Sierosław: 
interwencja dotycząca nie wy-
wiązania się z obowiązku sprzą-
tania odchodów po psie, wobec 
sprawcy wykroczenia zastosowa-
no środki prawem przewidziane;

26 października, Sady  
ul. Kobylnicka: zanieczyszcze-
nie nawierzchni drogi przez po-
jazdy wyjeżdżające z budowy, 
kierownikowi budowy nakaza-
no niezwłoczne oczyszczenie na-

wierzchni, a także zastosowano 
środki prawem przewidziane;

26 października, Sady: spala-
nie odpadów na budowie, wobec 
sprawcy wykroczenia zastosowa-
no środki prawem przewidziane;

29 października, Przeźmie-
rowo: wysypywanie gruzu na 
nawierzchnię drogi, nakazano 
natychmiastowe usunięcie odpa-
dów, wobec sprawcy wykrocze-
nia zastosowano środki prawem 
przewidziane.

W październiku rozpoczę-
ła się akcja wręczania kamize-
lek odblaskowych uczniom klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych z Gminy Tarnowo Podgór-
ne, przekazanych przez Starostę 
Poznańskiego. Pierwsza uroczy-
stość odbyła się 24 października 
w Szkole Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym, a udział w niej 
wzięli I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, przedsta-
wiciel Powiatu Poznańskiego Da-
riusz Fleischer, Komendant Stra-
ży Gminnej Artur Szeląg oraz 
policjant i strażak. Do pozosta-
łych szkół kamizelki dotarły na 
początku listopada. 

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Przypominamy, że na 30 li-
stopada 2012 r. został wy-
znaczony ostateczny nie-

przekraczalny termin do podjęcia 
przez właścicieli nieruchomo-
ści działań na rzecz pozyskania 
w TP-KOM warunków technicz-
nych podłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Od grudnia Straż Gminna roz-
pocznie kontrolę wywiązania się 
z obowiązku właścicieli nieru-
chomości w zakresie pozbywania 
się nieczystości ciekłych – spraw-

Termin: 30 listopada!
dzane będą dowody zapłaty lub 
potwierdzenia wykonania usługi 
w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych za okres 
jednego roku.

Przypominamy również, że wa-
runki techniczne można otrzymać 
w TP-KOM przy ul. Zachodniej 
4 w Tarnowie Podgórnym. Na-
tomiast nieprzyłączenie nieru-
chomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej stanowi naruszenie 
przepisów zawartych w art. 5 ust. 
1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (jedno-
lity tekst Dz.U.2012.391) oraz § 5 
pkt. 4 Uchwały Nr LXVII / 667/ 
2010 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górnego z dnia 23 marca 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Regula-
minu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej
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W dniach 26-28 paź-
dziernika grupa miesz-
kańców Przeźmierowa 

(i nie tylko) uczestniczyła w zor-
ganizowanej przez Radę Sołec-
ką Przeźmierowa wycieczce do 
Warszawy. Któż tam już nie był? 
A jednak zawsze można Warsza-
wę zobaczyć na nowo! 

Początkowo w jesiennej, a po-
tem w zimowej aurze zwiedzili-
śmy m.in. Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Cho-
pina, Zamek Królewski i Stadion 
Narodowy. 

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego otwarte w sześćdziesią-
tą rocznicę wybuchu Powstania, 
jest wyrazem hołdu warszawia-
ków wobec tych, którzy walczy-
li i ginęli za wolną Polskę i jej 
stolicę. Mieści się ono w dawnej 
elektrowni tramwajowej, zabytku 
architektury przemysłowej z po-
czątku XX wieku. To miejsce, 
gdzie w doskonały sposób po-
łączono historię z nowoczesno-
ścią, gdzie oddano klimat tamtego 
czasu, odtworzono atmosferę po-
wstańczej Warszawy i pokazano 
nie tylko militarne dzieje 63 dni 
walk, ale także życie codzienne 
ludności cywilnej.

Kolejne muzeum - Muzeum 
Chopina. Jakże inne wrażenia! 
Na czterech poziomach Pałacu 
Ostrogskich przekazano informa-
cje na temat życia i twórczości 
Fryderyka Chopina. Swobodne 
korzystanie z multimediów po-

Warszawa

zwala na komfortowe zgłębianie 
zasobów muzealnych. To miej-
sce jest zaprzeczeniem wizerunku 
muzeum jako nieciekawej, mar-
twej ekspozycji. Każdy znajdzie 
tutaj coś dla siebie, bez względu 
na wiek i posiadaną wiedzę. To 
tutaj można doświadczyć Chopi-
na! I ta wszechobecna muzyka…

Zamek Królewski. Przepiękne 
Apartamenty Królewskie, Sale 
Sejmowe (Nowa Izba Poselska, 
Sala Senatorska) Sala Tronowa… 
Atrakcją jest nowa Galeria Lanc-
korońska, która mieści się na par-
terze Zamku. Znajduje się tu 36 
bardzo cennych obrazów poda-
rowanych przez Karolinę Lanc-
korońską, należących wcześniej 
do kolekcji ostatniego króla Sta-
nisława Augusta. Wśród nich po-
dziwiać można dwa z trzech obec-
nych w zbiorach polskich dzieł 
Rembrandta: „Dziewczyna w ra-
mie” oraz „Uczony przy pulpi-
cie”. W Galerii tej mogliśmy rów-
nież podziwiać przykłady sztuki 
zdobniczej: ceramiki, złota, szkła, 
biżuterii i miniatur ze zbiorów 

Zamku Królewskiego z XVII – 
XIX w. 

Sobotni wieczór. Za oknem 
pada śnieg, a my udajemy się do 
świątyni sztuki – do Teatru Naro-
dowego! Anton Czechow „Iwa-
now”. W rolach głównych, takie 
gwiazdy, jak: Janusz Gajos, Anna 
Seniuk, Danuta Stenka, Krzysz-
tof Stelmaszyk i rewelacyjny Jan 
Frycz!. Sztukę wyreżyserował 
Jan Englert! Okazało się , że kla-
syk wcale nie musi być nudny: 
groteska, ironia, a nawet zjadliwa 
satyra przeplatają się tu z elemen-
tami gorzkiej refleksji na temat 
życia, samotności i niezrozumie-
nia. Sztuka warta polecenia!

Kolejna atrakcja –Stadion Na-
rodowy, arena, która powstała na 
turniej Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej UEFA EURO 2012. 
Podczas prawie dwu godzinnej 
wędrówki mogliśmy zobaczyć 
szatnie piłkarzy z zapleczem do 
odnowy, loże dla VIP-ów, stano-
wiska komentatorów i dziennika-
rzy, mogliśmy siąść na trybunie , 
czy w fotelach dla rezerwowych 
piłkarzy, przyjrzeć się perłowe-
mu w słońcu zadaszeniu stadionu. 
A na koniec z osiemnastej kon-
dygnacji spojrzeć na Warszawę 
w zachodzącym słońcu. 

Czyż może być piękniejszy wy-
jazd? Pewnie tak, ale jakże warto 
było pojechać i znowu po raz ko-
lejny odkryć stolicę! 

Serdeczne podziękowania dla 
Henryka Witkowskiego oraz Jac-
ka Stypińskiego za zorganizowa-
nie tej wycieczki. Dziękujemy!

~Uczestnicy

Dla strażaków z Tarnowa 
Podgórnego paździer-
nik był miesiącem inten-

sywnych ćwiczeń, poprzez które 
możemy się rozwijać oraz dosko-
nalić swoje umiejętności. Brali-
śmy udział w dużych ćwiczeniach 
zorganizowanych przez KM PSP 
z Poznania, które odbyły się tym 
razem na terenie naszej Gminy. 
Wraz z jednostkami  Państwowej 
Straży Pożarnej z Poznania  JRG-2, 
oraz jednostki chemicznej z Krze-
sin JRG-6 ćwiczyliśmy na terenie 

Październik w OSP firmy BRENNTAG POLSKA (rela-
cja na str.X) oraz po kilku dniach 
w  IMPERIAL TOBACCO w Jan-
kowicach. Ćwiczenia o tak dużym 

zaangażowaniu sił i środków za-
równo PSP jak i naszych zastępów 
zaliczamy do bardzo trudnych ale 
mimo wszystko  udanych. Ćwi-
czenia miały na celu sprawdzenie 
działania oraz współpracy  służb 
ratowniczych przy dużych zagro-
żeniach pożarowych, jak również 
kontrolę zachowania się pracow-
ników podczas występującego za-
grożenia w ich miejscu pracy. Tego 
typu praktyki poprawiają nasze  
wspólne bezpieczeństwo

~Tomasz Kubacki
Inspektor ochrony ppoż. OSP TP
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Podobnie jak na wiosnę, w celu  przeprowa-
dzenia prawidłowej utylizacji odpadów nie-
bezpiecznych, do których zaliczmy opakowa-

nia po nawozach i środkach ochrony roślin, Wydział 
Infrastruktury Kubaturowej  i Ochrony Środowiska 
przeprowadza nieodpłatną zbiórkę wytworzonych 
podczas prac polowych odpadów. Zbiórka odbędzie 
się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu od-
bioru:

28 listopada  2012
1. Koroszczyn od 900 do 930 – przy świetlicy wiejskiej
2. Góra od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
3. Tarnowo Podgórne od 1030 do 1100 – parking ul. 

Szkolna przy pawilonie handlowym
4. Rumianek od 1115 do 1145 – ul. Szkolna przy starej 

świetlicy wiejskiej
5. Ceradz Kościelny od 1200 do 1230 – przy świetlicy 

wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin
6. Jankowice od 1245 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
7. Lusówko od 1330 do 1400 – wjazd do pałacu
8. Lusowo od 1415 do 1445 – parking przy kościele
29 listopada  2012
1. Sierosław od  900 do 930 – przy domu sołtysa
2. Wysogotowo od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
3. Batorowo od 1030 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
4. Przeźmierowo od 1115 do 1145 – teren przy Pasażu (stare targowisko) 
5. Sady od 1200 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej
6. Swadzim od 1245 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
7. Baranowo  od 1330 do 1400 – ul. Szamotulska wjazd na teren Akademii 

Rolniczej
8. Chyby od 1415 do 1445 – przy świetlicy wiejskiej
W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) przedmioto-

wych odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 
lub tel. kom. 605 108 099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

~Marek Ratajczak  Inspektor d/s ochrony środowiska  

W Tarnowie Podgórnym, 6 październi-
ka, odbyła się VI edycja zawodów o Pu-
char Przechodni  Prezesa Zjednoczenia  

Kurkowych  Bractw  Strzeleckich RP, którą otwo-
rzył  Prezes  Zjednoczenia  brat  Adam  Gołembow-
ski. Do rywalizacji stanęli  członkowie  kilkunastu  
bractw  z całej Polski . Po zaciętej  walce  puchar  
powędrował  do  Sierakowa, do brata Czesława  Ku-
charskiego, któremu składamy serdeczne gratulacje. 
W sumie  rywalizowano  w  ośmiu konkurencjach  
strzeleckich, w każdej zwycięzcy otrzymali nagro-
dy. Dodatkową super-nagrodę (telewizor!) losowaną 
wśród wszystkich uczestników  zawodów odebrała 
siostra Halina Dutkiewicz z KBS Tarnowo Podgór-
ne.

Warto przy okazji wspomnieć, iż sekretariat  za-
wodów  wzbogacił się o nowy monitor, na którym  
uczestnicy  na bieżąco mogli sprawdzać swoje wyni-
ki  oraz miejsca  w  klasyfikacji. Wszystko za sprawą  
brata Eugeniusza  Siedleckiego, któremu w imieniu 
członków naszego bractwa serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie. Kolejne zawody za rok (12 paź-
dziernika 2013 r.) – już teraz zapraszamy.  

Natomiast 27 października nasze bractwo  uczest-
niczyło  w uroczystościach  z okazji  145. rocznicy 
urodzin i 75. rocznicy śmierci gen. Dowbora-Mu-
śnickiego.

Informujemy, że strzelnica  jest otwarta w każdy 
wtorek i czwartek w godz.  16.00-20.00. Szczegóło-
wych  informacji udziela brat Leszek Jerzak pod nu-
merem tel. 880 584 242. 

Z  brackim  pozdrowieniem  
~Stanisław  Bączyk

Wiadomości brackie
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Chcemy zapoznać Państwa z bieżącymi proble-
mami związanymi z rozbudową Portu Lotni-
czego Poznań-Ławica, w szczególności z tymi,  

które wypływają ze wzrostu uciążliwości akustycz-
nych dla mieszkańców naszych miejscowości. Nade 
wszystko chcemy ponownie wyjaśnić liczne proble-
my prawne, jakie wynikają dla mieszkańców z utwo-
rzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), 
uchwalonego na wniosek władz budowanego lotniska.

Dla większości z nas oczywista jest utrata war-
tości naszych nieruchomości w wyniku utworzenia 
OOU i działań Portu Lotniczego. Czas nieubłaganie 
mija i okres, w którym mieszkańcy mogą występo-
wać z wnioskami odszkodowawczymi, kurczy się 
w szybkim tempie. Zwłoka w tym zakresie nie służy 
mieszkańcom, a korzystna jest jedynie dla zobowią-
zanego – Portu Lotniczego. Niewiedza lub nieświa-
domość przysługujących nam uprawnień powoduje 
odkładanie kwestii podjęcia właściwych działań na 
później. To błędne myślenie, które może doprowa-
dzić do braku możliwości skutecznego i zgodnego 
z prawem dochodzenia roszczeń. 

Hałas – Zebranie w sprawie lotniska
Celem Stowarzyszenia jest in-

formowanie mieszkańców o przy-
sługujących uprawnieniach i do-
prowadzenie do sytuacji, aby jak 
największa grupa uprawnionych 
osób wystąpiła z wnioskami od-
szkodowawczymi.  Rozumiemy, 
że procedura może przerażać, dla-
tego Stowarzyszenie chce pomóc 
swoim członkom.

Przypominamy, że pozostał 
zaledwie nieco ponad rok na 
wystąpienie ze stosownymi po-
zwami. To naprawdę niewie-
le zważywszy, że konieczne 
jest przeprowadzenie wstępne-
go postępowania ugodowego. 
Przedłużanie i przeciąganie ter-
minów będzie w interesie Por-
tu Lotniczego. To może spowo-
dować, że wielu uprawnionym 
zwyczajnie zabraknie czasu. 
Podjęte decyzje władz woje-
wódzkich umożliwiły stały roz-
wój lotniska do 2034 r., a prawo 
wystąpienia z pozwami odszko-
dowawczymi mamy zaledwie do 
lutego 2014 r.  Przystąpmy za-

tem jak najliczniej do postępo-
wań odszkodowawczych. 

Procedura odszkodowawcza 
wiąże się z pewnymi koniecznymi 
kosztami finansowymi. Jesteśmy 
jednak pewni, że wydatkowa-
ne pieniądze na te cele stanowić 
będą najlepszą inwestycję dla 
przyszłości. W Zebraniu uczest-
niczyć będą kancelarie prawne 
rekomendowane przez Stowarzy-
szenie, które posiadają konkret-
ne osiągnięcia przy prowadzeniu 
podobnych spraw dla poszkodo-
wanych działalnością lotniska 
wojskowego w Krzesinach i cy-
wilnego w Warszawie. Przytoczy-
my i omówimy najpoważniejsze 
sprawy z ostatnich miesięcy.

Zapraszamy do licznego udzia-
łu w naszym Nadzwyczajnym Ze-
braniu. Wtedy będzie możliwość 
złożenia deklaracji przystąpienia 
do Stowarzyszenia dla wszystkich 
chętnych.

~Leszek Wardeński
Przewodniczący Stowarzyszenia

W dniach 4 – 7 października wybraliśmy się 
na zorganizowaną przez Sołtysa i Radę 
Sołecką dla mieszkańców Tarnowa Pod-

górnego wycieczkę do Jastrzębiej Góry. Jadąc przez 
Kartuzy zatrzymaliśmy się w Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku. Znajduje się tam 
słynny „dom do góry nogami”, którego zwiedzanie 
niejednego przyprawiło o zawrót głowy. Jest tam też 
najdłuższa deska świata (36,83 m), największy forte-
pian (rekordy Guinessa) oraz dom Sybiraka, którego 
transport (8 100 km) trwał ponad trzy miesiące. 

Byliśmy też w bunkrze „Gryfa Pomorskiego”, gdzie 
po dotarciu wąskimi korytarzami do sali dydaktycz-
nej wzięliśmy udział w krótkiej inscenizacji. Dwumi-
nutowy podziemny seans zrobił na nas niesamowite 
i wstrząsające wrażenie. Drugiego dnia wycieczki wy-
braliśmy się na zwiedzanie Trójmiasta. W Gdyni wi-
dzieliśmy cumujące: polski okręt wojenny ORP „Bły-
skawica” oraz najsłynniejszy polski żaglowiec „Dar 
Pomorza”. Następnie zwiedziliśmy Katedrę w Oliwie. 
Tu wysłuchaliśmy pięknego koncertu zagranego na 
sławnych Wielkich Organach Oliwskich, któremu to-
warzyszył ruch 25 postaci aniołów oraz innych figur. 
W Gdańsku obejrzeliśmy Bazylikę Mariacką, Ratusz, 
Dwór Artusa oraz Fontannę Neptuna. Podziwialiśmy 
urokliwe kamieniczki przy ul. Długiej i Długim Tar-

gu. Statkiem popłynęliśmy na We-
sterplatte, gdzie rozpoczęła się II 
wojna światowa. Obecnie na usy-
panym po wojnie kopcu stoi Po-
mnik Obrońców Wybrzeża. W nie-
wielkim miasteczku Hel, na cyplu 
nazywanym „początkiem Polski” 
zwiedziliśmy stanowiska baterii 
artylerii nadbrzeżnej oraz pozo-
stałe fortyfikacje Rejonu Umoc-

nionego Hel. Byliśmy też w hel-
skim fokarium i na latarni morskiej 
w Rozewiu – najbardziej wysunię-
tym na północ cyplu Polski.

Cała wycieczka dostarczyła nam 
niezapomnianych wrażeń, ale te kil-
ka dni to jednak zbyt mało by po-
znać wszystkie zabytki i atrakcje 
Trójmiasta i okolic. Trzeba będzie 
jeszcze kiedyś tam wrócić.  ~E. R-S.

Tarnowska wycieczka do Trójmiasta

Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmie-
rowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” zapra-
szamy na Nadzwyczajne Zebranie w dniu 24 listo-
pada, o 16.00 sali sportowej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Kościelnej 46/47 w Przeźmierowie. 



 listopad 2012 \ sąsiadka~czytaj \      17

stowarzyszenia 

Zapisy na kolejny semestr

Rozpoczęły się wykłady i zajęcia kolejnego semestru. Zapraszamy niezdecydowanych do prze-
analizowania naszych propozycji, dokonania wyboru i uczestnictwa w wykładach i zajęciach. 
Informacje na stronie internetowej www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl, zapisy w biurze UTW 

przy ulicy Poznańskiej 96 we wtorki w godz. 10.00 – 12.00.  
W tym semestrze eksperymentalnie zostaje uruchomiona bezpłatna sekcja psychologiczna. Zajęcia na temat „Ja pośród innych 

ludzi” prowadzone przez A. Kartusiak odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym w poniedziałki, 
w godz. 16.00–17.30. Zachęcamy do skorzystania z okazji i wzięcia udziału w ciekawych i przydatnych warsztatach.

30 listopada w świetlicy w Lusowie, w godz. 19.00–24.00 odbędzie się zabawa andrzejkowa. Atrakcje dla ciała i ducha, dla słucha-
czy UTW 30 zł, osoby towarzyszące 40 zł. Zapisy przyjmowane są do 23 listopada w biurze i telefonicznie 500 620 983. ~M. Zgoła

I znów trzeba było wstać o 6.00, 
żeby o 7.00 wyjechać w nasze 
stare miejsce na grzyby. W bu-

sie już nikt o spaniu nie myślał, było 
gwarno i wesoło. Przed wyjściem 
do lasu wpisaliśmy w komórki nu-
mer telefonu leśniczego i zostali-
śmy poinformowani przez naszą 
prezes, jak określić swoje położe-
nie w terenie. Poszliśmy z wielkimi 
koszami w las. Tym razem grzybki 
były małe i nieco uszkodzone przez 
ślimaki. Ale wśród podgrzybków 
zdarzyły się i prawdziwki. 

O 12.00 zbiórka przy leśniczów-
ce. Robimy ognisko. Tylko jed-
na z koleżanek wykonała „ratun-
kowy” telefon do leśniczego i po  
chwili znawca każdej drogi i każ-
dego drzewa przywiózł ją do nas. 

Październikowe grzybobranie 

Wesołą ogniskową biesiadę 
przerwał deszcz. Szybko musie-
liśmy przed nim schronić nasze 
zbiory. W drodze powrotnej za-
opatrzyliśmy się w świeże maśla-

ki i suszone prawdziwki. Zado-
woleni wróciliśmy do Tarnowa. 
Dziękujemy organizatorom!

~UTW

Do Pani Genowefy Dzicz-
kowskiej z okazji 101 uro-
dzin przybyli wyjątkowi  

goście:  Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Do-
piewo Zofia Dobrowolska oraz cór-
ka Jubilatki. Wszyscy składali ser-
deczne życzenia zdrowia i radości. 

Pani Genowefa jest mieszkan-
ką Sadów, a od kwietnia z uwagi 
na pogarszający się stan zdrowia 
przebywa w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach. 

My również życzymy Jubilatce 
wielu sił i dobrego samopoczucia!

~ARz

Życzenia dla Pani Genowefy
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17 października byliśmy 
na wycieczce w Mu-
zeum Wikliniarstwa 

i Chmielarstwa w Nowym To-
myślu. Nasze zwiedzanie roz-
poczęliśmy od wysłuchania lek-
cji muzealnej przeprowadzonej 
przez pracownika muzeum Panią 
Mariolę, która dotyczyła histo-
rii powstania muzeum, historii 
techniki uprawy wikliny, plece-
nia i wyrobów wiklinowych oraz 
historii techniki uprawy chmielu. 
Pani Mariola w bardzo ciekawy 
sposób opowiedziała nam o po-
wstaniu muzeum. Przedstawiła  
również czym zajmuje się mu-
zeum dzisiaj, jakie prowadzi kon-
kursy, jarmarki, pikniki, warsz-
taty plecionkarskie, festiwale 
i na czym polega jego codzienna 
działalność. Po części teoretycz-
nej zostaliśmy oprowadzeni po 
muzeum, które mieści się w zre-
konstruowanych budynkach za-
grody olęderskiej z końca XVIII 
wieku: budynek mieszkalny oraz 
stodoła (zbudowane dzięki stara-
niom Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Wikliniarzy i Plecionka-
rzy). Nasi uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni z możliwości dotyka-
nia prezentowanych prac, co dało 
im aktywniejszy udział w zwie-
dzaniu. Zgromadzonych prac 

Wycieczka do Nowego Tomyśla

w Muzeum jest bardzo dużo, sa-
mych koszyków ponad 300 sztuk. 
Prace pochodzą z różnych regio-
nów Polski. Prezentowane prace 
są bardzo różne od rzeczy użytko-
wych po artystyczne. Wokół mu-
zeum w Parku Miejskim znajduje 
się wiele wiklinowych aranżacji. 
Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. 
finezyjną formę z białego wikli-
nowego kija w kształcie igloo, 
trabanta oplecionego wikliną 
oraz różne zwierzęta i artystyczne 
dzieła. Na terenie muzeum mieści 
się również salicarium - planta-
cja 82 rodzajów wikliny. Wzięli-
śmy także udział w miniwarszta-
tach plecionkarskich. W czasie 
nauki wykonaliśmy po gniazdku 
z wikliny parzonej. Dla większo-

ści z nas było to łatwe zadanie 
– w naszej pracowni plecionkar-
skiej w Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej „ROKTAR” uczestnicy 
wykonują bardziej skompliko-
wane rzeczy tj.: koszyki, lustra, 
tace, osłonki, a nawet parawan. 
W drodze powrotnej przejeżdża-
liśmy koło największego wiklino-
wego kosza świata, który mieści 
się w centrum Nowego Tomyśla. 
Jego wielkość robi wrażenie:  17 
metrów długości. Pobyt w mu-
zeum był dla nas wszystkich bar-
dzo ciekawym doświadczeniem. 
Polecamy. 

Napisała Joanna M., uczest-
niczka zajęć w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej „ROKTAR” w Bara-
nowie z pomocą terapeuty. 

Andrzej Kawa, właściciel firmy Glutenex 
z Sadów, człowiek wrażliwego serca otrzy-
mał medal za wzorowe, wyjątkowo sumien-

ne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej. Medal za Długoletnią Służbę przyznany 
został przez Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. Odznaczenie wręczono podczas uroczystej 
Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze 2012, zorga-
nizowanej przez Polską Organizację Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych. 

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Medalu pod-
kreślano wzorowe wykonywanie przez Andrzeja 
Kawa obowiązków służbowych połączone z ogrom-
ną wrażliwością i zaangażowaniem w działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

~ARz

Medal za wzorową służbę 
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Od ubiegłego roku szkol-
nego 2011/2012 wszyst-
kie 5-latki zostały objęte 

obowiązkowym rocznym przygo-
towaniem przedszkolnym, czy-
li realizowały popularnie zwaną 
„zerówkę”. Nie wszystkie jed-
nak po roku realizacji „zerówki” 
osiągnęły taki poziom gotowo-
ści szkolnej, jaki jest koniecz-
ny do rozpoczęcia nauki w kla-
sie I w wieku 6 lat. Co to jest ta 
gotowość szkolna? Jak zatem 
pomóc dziecku w jej osiągnię-
ciu? Przecież od roku szkolnego 
2013/2014 wszystkie dzieci 6-let-
nie pójdą obowiązkowo do klasy 
I, zatem ważne jest, aby były go-
towe na to wyzwanie.

Gotowość szkolna, zamiennie na-
zywana dojrzałością szkolną, to ze-
staw umiejętności, które są niezbęd-
ne do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Umiejętności te można pogrupo-
wać w sfery rozwojowe: rozwój ru-
chowy, rozwój poznawczy i rozwój 
emocjonalno – społeczny.

Rozwój ruchowy dziecka go-
towego do podjęcia nauki przeja-
wia się w tym, że dziecko potrafi 
sprawnie biegać, jeździć na hulaj-
nodze czy rowerku, długo i pew-
nie stoi na jednej nodze, potrafi 
łapać piłkę, ma dobrze rozwinię-
tą koordynację wzrokowo-rucho-
wą, ale także sprawnie posługuje 
się przyborami szkolnymi, wyci-
na, lepi z plasteliny, chętnie rysu-
je czy maluje farbami na dowol-
ne tematy, lubi i umie kolorować 
obrazki mieszcząc się w kontu-
rze. Oczywiście, gdy któreś dziec-
ko nie przejawia chęci do malo-
wania czy kolorowania nie jest 
to jednoznaczne z brakiem goto-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Podgórnym

Jak pomóc dziecku w osiągnięciu gotowości szkolnej?
wości szkolnej! To tylko wybiór-
cza umiejętność w całym zestawie 
i znaczy to tyle dla rodziców, że tę 
funkcję należy ćwiczyć.

Rozwój procesów poznaw-
czych obejmuje takie funkcje jak:

• spostrzeganie – rozpozna-
wanie i nazywanie podstawowych 
figur geometrycznych, odwzo-
rowywanie kształtów, kreślenie 
szlaczków i wzorów literopodob-
nych bez liniatury i w liniaturze, 
układanie puzzli, rozróżnianie 
usłyszanych dźwięków,

• mowa – spontaniczne wypo-
wiedzi, rozumienie złożonych po-
leceń i treści krótkich opowiadań, 
opisywanie obrazków, dokony-
wania analizy i syntezy głoskowej 
i sylabowej,

• uwaga – zdolność do kon-
centrowania się na wykonywa-
nym zadaniu tak długo, aż zosta-
nie wykonane oraz zdolność do 
skupienia się na przekazie ustnym 
(np. podczas omawiania treści po-
lecenia nauczyciela czy słuchania 
czytanej przez niego bajki),

• pamięć –  umiejętność zapa-
miętywania krótkich wierszyków 
czy piosenek,

• myślenie – układanie histo-
ryjek obrazkowych, posługiwanie 
się liczbą, określanie stosunków 
przestrzennych (np.: nad, pod, 
obok, za), wykazywanie zaintere-
sowania słowem pisanym.

Rozwój emocjonalno-spo-
łeczny obejmuje natomiast takie 
funkcje jak: umiejętność wspólnej 
zabawy (także jej inicjowania), 
samodzielność w wykonywaniu 
większości czynności samoob-
sługowych, nawiązywanie pozy-
tywnego kontaktu emocjonalnego 

z rówieśnikami i nauczycielami, 
adekwatne spełnianie poleceń 
kierowanych do grupy, podpo-
rządkowywanie się regułom obo-
wiązującym w grupie.

Wszystkie wymienione umie-
jętności są tylko przykłado-
we, obrazują kierunek rozwoju 
w poszczególnych sferach  i ich 
poziom konieczny na starcie 
w szkole. Oprócz tego, a może 
przede wszystkim, ważny jest 
poziom rozwoju intelektualnego, 
który stanowi potencjał dziecka. 
Diagnozy tego poziomu dokonu-
je specjalista np. w Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej. 
Znajomość potencjalnych moż-
liwości intelektualnych dziecka 
ważna jest dlatego, że pomaga 
przewidzieć, czy przy zastosowa-
niu odpowiednich ćwiczeń wyeli-
minujemy ewentualne przeszkody 
w osiąganiu gotowości szkolnej 
szybko i sprawnie. Nauczyciele 
„zerówki” dokonując obowiąz-
kowej oceny gotowości szkolnej 
dają rodzicom obraz  funkcjono-
wania ich dziecka. Gdy istnieje 
konieczność zbadania poziomu 
rozwoju intelektualnego – suge-
rują rodzicowi diagnostykę w Po-
radni. Taka diagnoza potrzeb-
na jest także wtedy, kiedy kilka 
z w/w funkcji stanowi dla dziecka 
dużą trudność. Jeżeli jednak wy-
starczy tylko wybiórczo uspraw-
niać pojedyncze umiejętności, 
warto spróbować najpierw zrobić 
to samemu w domu. 

Jakie ćwiczenia mogą być przy-
datne? O tym w kolejnym artyku-
le za miesiąc…

~Magdalena Bartkowiak
psycholog

Po zebraniu

Zebranie sprawozdawcze 
Gminnego Koła Związ-
ku Kombatantów RP i B. 

Więźniów Politycznych oraz 
Osób Represjonowanych odbyło 
się 17 października. Zebranie za-

szczycił swoją obecnością Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka, omawia-
jąc obszernie działania bieżące 
oraz przyszłe Gminy. Frekwencja 
kombatantów i podopiecznych 
była duża, a dyskusja owocna, za 
co serdecznie dziękujemy. 

Biuro czynne w środę po 15-
tym dniu miesiąca w godz. 

10.00-12.00. w Ośrodku Zdrowia 
ul. Sportowa 1 w Tarnowie Podg.

~Zarząd Gminnego  
Koła Kombatantów

Serdecznie dziękujemy Piekar-
ni i Cukierni Ławica Włodzimierza 
Briańskiego (sklep w Tarnowie Pod-
górnym przy Stacji BP)  za podaro-
wanie pysznego ciasta!
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 wspomnienie

Wspomnienie o Antonim Boberze

Pragnę zebrać w całość to, co 
usłyszałam od mojej teścio-
wej Łucji Bober, mojego 

męża Wojciecha, literatury i lu-
dzi, z którymi los zetknął mojego 
teścia Antoniego Bobera.

Urodził się on 7 maja 1902 r. 
w Uzarzewie. Jego matka Ma-
rianna, kobieta dzielna i praco-
wita, zadbała, by jej dzieci otrzy-
mały wykształcenie zapewniające 
im w przyszłości byt. Dwie cór-
ki miały dyplomy pielęgniarskie, 
jedna została zakonnicą, jeden 
syn miał wykształcenie technicz-
ne (w czasie II wojny był instruk-
torem lotniczym i latał w dywi-
zjonie 300 i 301), a ostatni syn 
odziedziczył gospodarstwo. 

Natomiast Antoni ukończył Se-
minarium Nauczycielskie w Wą-
growcu i w 1923 r. objął kierowni-
ctwo szkoły w Lusowie. W 1933 
lub 1934 roku zawarł związek 
małżeński z Łucją Górską z Sa-
dów. Miał czterech synów: Jacka, 
Wojtka, Andrzeja i Józefa. 

W tym czasie wraz z księdzem 
Antonim Czeszewskim namawia-
li Polaków do podkreślania swo-
jej odrębności narodowej, a wobec 
nasilających się informacji o gro-
żącej nam wojnie organizowali 
oddziały samoobrony wśród Po-
laków. Z tych powodów stanowi-
li element niewygodny dla silnego 
i bogatego otoczenia Niemców. 

W roku szkolnym 1938/1939 
teść został przeniesiony do szkoły 
w Czarnym Piątkowie. 

W momencie wybuchu II Wojny 
Światowej i on, i ksiądz Czeszew-
ski znaleźli się na tajnej liście goń-
czej, co dla gestapo było równo-
ważne z wyrokiem śmierci (ksiądz 
Antoni Czeszewski w styczniu 
1940 r. zginął w obozie koncentra-
cyjnym w Mauthausen). 

Mój teść ukrywał się do poło-
wy grudnia 1939 r. Gestapo czę-
sto przeszukiwało dom Górskich 
w Sadach. Za każdym razem te-
ściowa słyszała groźby co cze-
ka ją, jej czworo dzieci i rodzinę 
w przypadku udzielenia schronie-
nia Antoniemu. Przed świętami 
Bożego Narodzenia ’39 r. Antoni 

zjawił się w Sadach. Zamierzał 
pożegnać się z najbliższą rodziną. 

Chwilę później zjawiło się ge-
stapo. Matka jak i mali chłopcy 
(najstarszy miał 5 lat, najmłodszy 
3 miesiące) patrzyli z przestra-
chem na brutalne zabranie ojca. 

Wspomnienia te opieram 
głównie na opowiadaniach mo-
jej teściowej. Ona to opowiada-
ła że trzykrotnie jechała furman-
ką na FORT VII – COLOMB. 
Raz w grudniu ’39 r. i dwa razy 
w styczniu ’40 r. wioząc pacz-
ki z czystymi ubraniami i żyw-
nością. W zamian wydawano jej 
odzież męża brudną, postrzępioną 
i pokrwawioną. 

Za trzecim razem w komen-
danturze obozu (ten budynek stał 
przed zejściem na teren fortu VII) 
powiedziano jej, że to co przywio-
zła, już się Antoniemu nie przyda. 
Wtedy nie otrzymała wiadomości 
o losach jego w Forcie VII, ani 
aktu zgonu. 

Wiadomo, że Fort VII CO-
LOMB od września ’39 r. był 
obozem przejściowym – więźnio-
wie przebywali w nim do czasu 
wydania przez gestapo ostatecz-
nej decyzji o ich losie: obóz kon-

centracyjny, kara śmierci na tere-
nie obozu lub poza Fortem VII.

Dalsze losy mojego teścia to 
migawki wspomnień, domniema-
nia i prawdopodobieństwo wyni-
kające z faktów. Otóż więźniów 
skazanych na śmierć poza obo-
zem wywożono z Fortu VII sa-
mochodami ciężarowymi krytymi 
plandekami, pod eskortą dwóch 
esesmanów każdy, na tereny zale-
sione. W przypadku mojego teścia 
były to tereny wsi Dąbrówka, Pa-
lędzie, Zakrzewo. 

Pan Masztalerz, który na po-
lecenie niemieckiego gospoda-
rza Gustawa Bemch pomagał 
odkopać ugrzęźnięty w zaspie 
samochód, wspominał, że kie-
dy pod nieuwagę esesmanów od-
chylił plandekę, to zobaczył ludzi 
półnagich, pokrwawionych, si-
nych z zimna – półżywych. Po-
dobno wśród tych biedaków był 
mój teść. 

Dalsza droga to droga do wy-
kopanego grobu. Pracownik ge-
stapo Hans Fink opowiadał pol-
skiemu sądowi o swoim udziale 
w egzekucjach w lesie palędzkim 
od strony Zakrzewa. Więźniowie 
ze związanymi rękoma czwórka-
mi musieli kłaść się nago, twarzą 
do ziemi w wykopanych dołach, 
a oprawcy zabijali ich strzałami 
w tył głowy. 

W 1944 r. wszystkie groby 
z lasów palędzkich zostały przez 
Niemców rozkopane, a zwłoki 
spalone. Okoliczni mieszkańcy 
obserwowali czarne słupy dymu, 
a rozprzestrzeniający się na wie-
le kilometrów odór sugerował za-
cieranie śladów zbrodni. Trwało 
to kilka tygodni. 

W 1945 r. moja teściowa 
z chłopcami uczestniczyła w od-
kopywaniu grobów. Wtedy zro-
zumiała że nigdy nie zapali znicza 
na grobie swojego męża, a chłop-
cy – ojca. 

Dokumentacja dotycząca Fortu 
VII w przeważającej części zosta-
ła również przez gestapo znisz-
czona. Stąd los dziesiątek tysięcy 
Wielkopolan do dzisiaj jest i zo-
stanie tajemnicą.  ~Synowa Kinga

Łucja i Antoni 
Boberowie
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informacje

W ramach programu 
zdrowotnego finanso-
wanego ze środków 

Powiatu Poznańskiego na lata 
2009-2013 skierowanego do ko-
biet i mężczyzn od 55 roku życia 
wykonywane są następujące bez-
płatne badania:

I Wczesne wykrywanie cho-
rób tarczycy:

Wykonanie badań pozwoli na 
zaobserwowanie pierwszych sy-
gnałów rozwoju nadczynności 
bądź niedoczynności tarczycy. 
Pozwala także monitorować prze-
bieg leczenia tych schorzeń. Za-
burzenia funkcji tarczycy mają 
negatywny wpływ na wiele funk-
cji życiowych i objawiają się m.in. 
nerwowością, zmęczeniem, koła-
taniem serca czy nagłym przyro-
stem albo spadkiem masy ciała. 

II Cukrzyca typu II:
Zestaw badań ma zastosowa-

nie w rozpoznaniu i monitorowa-
niu przebiegu leczenia cukrzycy. 
Przydatny jest również w ocenie 
ryzyka powikłań związanych z tą 
chorobą (miażdżyca czy choroby 
nerek).

Warto wiedzieć:
Ok. 5 % populacji choruje na 

cukrzycę typu II,
50 % chorych na cukrzycę typu 

II nie jest świadoma swojej cho-
roby.

III „Prostata – męski pro-
blem” - choroba nowotworowa 
gruczołu krokowego:

Rak prostaty jest u mężczyzn 
drugim pod względem częstości 
występowania nowotworem zło-
śliwym. Stan prostaty ocenia się 
pobierając krew i oznaczając po-

ziom PSA w surowicy krwi. Każ-
dy mężczyzna jeden raz w roku 
powinien wykonać badanie PSA. 

Wyniki badań zostaną przesłane 
drogą pocztową w ciągu 30 dni od 
daty ich wykonania. W przypad-
ku wyników nieprawidłowych lub 
wątpliwych osoba oprócz wyniku 
badania otrzyma wskazówki co 
do dalszego systemu powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego.

Badania można wykonać bez-
płatnie w Punkcie Pobrań dzia-
łającym w MED-LUX w Prze-
źmierowie przy ul. Rynkowej 63 
(krew można oddawać w godz. 
7.30 – 14.30). Realizatorem pro-
gramów zdrowotnych jest Spe-
cjalistyczna Przychodnia Lekar-
ska EDICTUM Sp. z o.o., ul. 
Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, 
tel. 61 847 04 54 i 61 843 91 49.
 ~WSO

Zbadaj się!

 Dbałość o czystość środowiska 
poprzez zapobieganie tworzeniu 

dzikich wysypisk, zaśmiecanie lasów, 
rowów przydrożnych itp.

 Skierowanie wszystkich 
odpadów do sortowni celem 

odzyskania jak największych ilości 
surowców wtórnych.

 Konieczność osiągnięcia 
poziomów ilości surowców 

wtórnych przekazanych do 
recyklingu.

 Konieczność spełnienia 
wymogów stawianych przez 

Unię Europejską w zakresie 
zmniejszania ilości odpadów 
trafiających na składowiska.

 Gmina może realizować zadania 
razem z innymi gminami w formie 

związków międzygminnych. Państwa 
gmina należy do takiego związku 
międzygminnego.

 Związek międzygminny 
zobowiązany jest do 1 lipca 2013 

r. objąć wszystkie nieruchomości nowym 
systemem gospodarki odpadami:

  Wybór firmy odbierającej odpady 
komunalne

  Zebranie deklaracji od właścicieli 
nieruchomości

  Ustalenie wysokości stawki opłaty 
oraz sposób rozliczenia opłaty, 
trybu i częstotliwości jej wnoszenia

 Na terenie gminy powstaną punkty 
selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Uchwalony zostanie 
regulamin utrzymania czystości i porządku 
przedstawiający szczegółowe zasady 
postępowania z różnymi rodzajami 
odpadów.

 Prowadzenie kampanii 
informacyjnej o nowym systemie.

 Od 1 lipca 2013 r. przestają obowiązywać  
dotychczasowe zasady odbioru odpadów 

komunalnych. Obowiązki w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych przejmie firma, którą 
związek międzygminny w imieniu gminy wyłoni 
w drodze przetargu.

 Za odbiór odpadów mieszkaniec 
będzie wnosił opłatę do związku 

międzygminnego, która zastąpi dotychczasowe 
rozliczenia z firmami wywozowymi.

 Stawka ustalana będzie przez związek 
międzygminny. Opłata ustalana będzie jako 

iloczyn stawki i liczby mieszkańców zamieszkujących 
na terenie posesji. Informacje o liczbie mieszkańców 
zamieszkujących na terenie posesji mieszkaniec 
przekazywał będzie w formie deklaracji.

 W deklaracji należy określić czy na terenie 
posesji prowadzona będzie segregacja 

odpadów oraz czy kompostowane będą 
odpady biodegradowalne. Jeśli odpady będą 
segregowane, opłata będzie niższa.

 Właściciel posesji zobowiązany będzie 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki 

zgodnie z regulaminem czystości i porządku.

 Nowy system obejmie również firmy 
i instytucje.
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XIII

Zapraszamy na koncert 
„ŚWIĄTYNI W DA-
RZE” do kościoła p.w. 

Serca Jezusowego w Tarnowie 
Podgórnym, w niedzielę 18 li-
stopada, godz. 19.30.

Działalność Komitetu Ratowa-
nia Najstarszego Zabytku Tar-
nowa Podgórnego Kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych, inspiruje 
mieszkańców Tarnowa do działań 
wspomagających tę szczytną ideę. 
Jednym z nich jest zorganizowa-
nie koncertu charytatywnego, 
którego celem jest podziękowanie 
wszystkim dotychczasowym dar-
czyńcom, a także zbiórka fundu-
szy bezpośrednio po koncercie na 
dalszą renowację świątyni. 

Pomysłodawczynią koncertu 
jest Karolina Porwich, mieszkan-
ka Tarnowa Podgórnego, flecist-
ka poznańskiej opery. Wspólnie 
z Mariuszem Dziedziniewiczem 
opracowali scenariusz oraz pro-
gram koncertu. W programie 
znajdą się perły muzyki klasycz-
nej i sakralnej.

Przez stulecia chrześcijanie mo-
dlili się poprzez muzykę, a wielcy 
kompozytorzy tworzyli arcydzie-

ła, do których słowa czerpali z Bi-
blii. Powstała niezliczona ilość 
kompozycji do modlitwy Ave 
Maria. Najpiękniejsze z nich za-
brzmią podczas koncertu. Usły-
szeć będzie można również 
między innymi fragmenty: „Ma-
gnificat” Johanna Sebastiana Ba-
cha, „Oratorium Salomon” Geo-
rga Friedricha Haendla, „Stabat 
Mater” Gioacchino Rossiniego. 
Zabrzmi muzyka wokalnai instru-
mentalna. 

Wykonawcami będą artyści Te-
atru Wielkiego im. Stanisława 
Moniuszki w Poznaniu: Monika 
Mych - sopran, Michał Marzec - 
tenor, Tomasz Raczkiewicz – kon-
tratenor, Karolina Porwich – flet, 
Mariusz Dziedziniewicz – obój, 

Krzysztof Leśniewicz – organy 
oraz solista Poznańskiego Chóru 
Katedralnego Jakub Raczkiewicz 
– sopran chłopięcy. 

Koncert poprowadzi znany tar-
nowski poeta Tomasz Jakubiak. 
Zapowiedzi utworów wzbogaco-
ne będą historią ich powstania.

Czekamy z niecierpliwością na 
ten bardzo interesujący koncert. 

Komitet Ratowania Najstarsze-
go Zabytku Tarnowa Podgórnego 
Kościoła p.w. Wszystkich Świę-
tych, pod przewodnictwem pro-
boszcza prezbitera Adama Prozo-
rowskiego serdecznie zaprasza! 

Wstęp wolny.
~Karolina Porwich

~Kazimierz Szulc

Ważnym dla Tarnow-
skiego Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców 

październikowym wydarzeniem 
było spotkanie robocze połączo-
ne z integracyjnym Turniejem 
Kręglarskim. Podczas pierwszej 
części spotkania rozmawialiśmy 
na temat darmowych szkoleń na 
operatorów wózków widłowych 
oraz spawaczy. Z programu tego 
skorzystało wielu naszych człon-
ków podnosząc kwalifikacje swo-
ich pracowników. 

Drugim punktem naszych 
obrad było wystąpienie firmy 
REAL Finance, która zaprezen-
towała ciekawe spojrzenie na 

Kręgle w TSP

sposoby oszczędzania, szczegól-
nie w dłuższych okresach czasu. 
Poznaliśmy interesujące narzę-
dzia, które mogą służyć lepszej 
kontroli naszych oszczędności. 
Dyskutowaliśmy także o sytuacji 

na giełdzie papierów wartościo-
wych dzisiaj i w ostatnich dzie-
sięcioleciach. 

Po części oficjalnej i poczę-
stunku został rozegrany Turniej 
Kręglarski TSP. Miał on cha-
rakter spotkania integracyjnego, 
ale adrenaliny i emocji związa-
nych ze współzawodnictwem nie 
brakowało. Wszyscy bawili się 
świetnie, a dowodem na to niech 
będzie fakt, że po turnieju po-
wstała reprezentacja TSP w lidze 
Vector!

~Szymon Horowski

Wszystkich przedsiębiorców z tere-
nu naszej Gminy, zainteresowanych 
podjęciem współpracy z TSP, zapra-
szamy do kontaktu info@tsp.pl .
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

16.11 godz. 18
Dom Kultury w Przeźmierowie

Kino Studyjne zaprasza:
„Chwała dziwkom”

17.11 godz. 17
Dom Kultury w Przeźmierowie

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” 
- koncert pt: „Wspominamy, pamiętamy”

18.11 godz. 16
Dom Kultury w Przeźmierowie

Gminny Konkurs Recytatorski „Wierszowany listopad”

19.11 Przedszkole Baranowo, Przedszkole Przeźmierowo, 
Dom Kultury Przeźmierowo
21.11 Przedszkole Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusowo, 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo 
Podgórne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica - koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Z cyklu podróże w czasie - Średniowieczna bajka o Królewnie”

22-24.11
Środa Wielkopolska

Wyjazd grupy teatralnej „NOVI” 
na Ogólnopolski Konkurs Teatrów Młodzieżowych „Melpomena 2012”

23.11 godz. 18 Dom Kultury w Przeźmierowie Kino Zielone Oko zaprasza: „Zakochani w Rzymie”

23-25.11 Środa Wielkopolska Wyjazdowe warsztaty artystyczne zespołu „Swingulance”

24.11 godz. 19 Dom Kultury w Przeźmierowie Andrzejki Koła Seniorów

25.11 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne - nadzwyczajny koncert finałowy:
Czeski Chór Chłopięcy

27, 28, 29, 30.11 Szkoła Podstawowa Przeźmierowo, Gimnazjum 
Tarnowo Podgórne, Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny, 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne, Gimnazjum Baranowo, 
Szkoła Podstawowa Lusowo, Szkoła Podstawowa Lusówko

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Polska - nasza ojczyzna”

27.11 Dopiewo Występ grupy „Senioritki”  na V Dopiewskiej Jesieni Teatralnej

KULTURALNY LISTOPAD

SPOTKANIA, SPOTKANIA, SPOTKANIA 
czyli jesienne propozycje kulturalne Biblioteki 
dla wszystkich . 

Inauguracyjna propozycja dla czytelników, w no-
wym lokalu Biblioteki, to zaproszenie na spotkanie 
z Jarosławem Kretem (na zdjęciu) – dziennika-
rzem, fotoreporterem, prezenterem telewizyjnym, 
ale przede wszystkim autorem książek podróżniczych, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem. Jarosław 
Kret na zaproszenie Biblioteki spotkał się z osobami 
zainteresowanymi dalekimi krajami, podróżami, od-
krywaniem świata, jego historią i obyczajami, tak róż-
nymi od naszych. W swoich książkach łamie stereoty-
py i wyobrażenia tak powszechne i często spo tkane. 
Jego książki pozwalają na odkrywanie nieznanych 
światów. A wszystko to można było poznać odwie-
dzając Bibliotekę i korzystając z naszego zaproszenia. 
Tradycyjnie autor przyjechał z książkami, wiec zdo-
bycie autografu to już tylko zwieńczenie ciekawego 
spotkania, które trwało bardzo, bardzo długo, ku za-
dowoleniu wszystkich obecnych. 

W ramach corocznych spotkań edukacyjnych dla 
młodszych, Biblioteka zaprosiła dr literaturoznaw-
stwa, autorkę książek dla dzieci, tekstów do pod-
ręczników, programów telewizyjnych i książek te-
rapeutycznych, laureatkę wielu nagród i wyróżnień 
Roksanę Jędrzejewską –Wróbel (na zdjęciu).

Także na zaproszenie Biblioteki spotkał się z młod-
szymi czytelnikami laureat wielu nagród, tłumacz, 
autor słowników, powieści, opowiadań Paweł Berę-
sewicz. Autorzy gościli już po raz drugi w naszej pla-
cówce, ponieważ ich spotkania cieszą się dużym za-
interesowaniem i jest to świetna edukacja z książką, 

możliwość spotkania z autorami, 
a przez to umożliwienie kontaktu 
z różnymi książkami i pokazanie, 
że nie tylko lektury obowiązkowe 
są na świecie. Tysiące ciekawych 
książek czeka i zachęca do czyta-
nia od najmłodszych lat.

Tradycyjnie w Bibliotece duży 
wybór NOWOŚCI dla wszyst-

kich oraz możliwość wypożycze-
nia AUDIOBOOKÓW.

Więcej informacji na naszej 
stronie www.bibliotekatp.pl

Zapraszamy do naszych Filii 
w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie - również duży wybór 
nowości. Poniżej krótki fotore-
portaż z naszych spotkań. ~I.B.
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Aktor teatralny i filmowy. Piosenkarz. Od wie-
lu lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
artystów w naszym kraju. Michał Bajor – bo 

o nim mowa – wystąpi w Tarnowie Podgórnym. Ze 
względu na olbrzymie zainteresowanie jego recital 
został przeniesiony z Domu Kultury do Hali OSiR. 
Na koncert zapraszamy 1 grudnia o godz. 18.

Michał Bajor ze środowiskiem artystycznym zwią-
zany był od najmłodszych lat – jego ojciec był ak-
torem w teatrze lalek w Opolu. Młody Michał już 
w dzieciństwie miał okazję zadebiutować w teatrze – 
zagrał wilka w „Czerwonym kapturku”. Uczył się tak-
że tańca i gry na fortepianie. 

Gdy miał 13 lat, zadebiutował jako piosenkarz 
podczas eliminacji opolskiego festiwalu piosenki. 
Trzy lata później, za sprawą brawurowego wykona-
nia piosenki „Siemionowna” wygrał Festiwal Pio-
senki Radzieckiej w Zielonej Górze. To zwycięstwo 
dało mu także zaproszenie na XIII Międzynarodo-

Uwaga, wydarzenie! wy Festiwal Piosenki w Sopocie.  
Koncertował także z orkiestrami 
Henryka Debicha i Stefania Ra-
chonia.

W tym samym czasie zadebiu-
tował w filmie. Agnieszka Hol-
land zaproponowała mu rolę w fil-
mie „Wieczór u Abdona” u boku 
gwiazdy polskiego kina – Beaty 
Tyszkiewicz. Po ukończeniu szko-
ły średniej został przyjęty na war-
szawską PWST. Podczas studiów 
rozpoczął współpracę z Teatrem 
Ateneum, która trwała aż do 1994 
roku. Rozwijał także karierę fil-
mową występując w filmach Fili-
pa Bajona, Barbary Sass, Edwarda 
Żebrowskiego, Feliksa Falka, czy 
Krzysztofa Kieślowego. W roku 
1988 zagrał w nominowanym do 
Oscara filmie „Ganussen” Istvána 
Szabó. Przez całą dekadę występo-
wał w Teatrze Telewizji.

Nadal śpiewał. Po sukcesach na 
festiwalach piosenki aktorskiej we 
Wrocławiu (1984 i 1986) powrócił 
na festiwal w Sopocie – tym razem 
jako gwiazda. Zdobył wówczas 
nagrodę dziennikarzy dla najlep-
szego wykonawcy. W 1987 nagrał 
pierwszą płytę – „Michał Bajor 
Live”. Znalazły się na niej takie 
przeboje, jak „Ogrzej mnie”, czy 
„Walc na tysiąc pas”. 

Lata ’90 przyniosły mu powrót 
do teatru. Zagrał m. in. w warszaw-
skim teatrze Studio Buffo u Janu-
sza Stokłosy i Janusza Józefowicza 
i Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Kontynuował również karierę pio-
senkarską i nagrywał kolejne płyty. 
W wyniku współpracy z Piotrem 
Rubikiem i Andrzejem Ozgą nagrał 
takie przeboje, jak „Nasza niebez-
pieczna miłość”, czy „Na granicy 
łez”. Wydał też płyty z kolędami, 
piosenkami dla dzieci i liczne kom-
pilacje znanych już piosenek.

W roku 2000 zagrał Nerona 
w głośnym filmie Jerzego Kawa-
lerowicza „Quo Vadis” Później 
wydał 6 kolejnych premierowych 
płyt, w tym najnowsze – z utwora-
mi Marka Grechuty i Jonasza Ko-
fty (2009) oraz piosenkami francu-
skimi w tłumaczeniach Wojciecha 
Młynarskiego  – „Od Piaf do Ga-
rou” (2011). Właśnie ten repertu-
ar będzie przeważał podczas zbli-
żającego się koncertu w Tarnowie 
Podgórnym.

Bilety w cenie 35 zł można ku-
pować w Domach Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14) i Przeźmierowie (ul. Ogrodo-
wa 13) oraz w siedzibie GOK „SE-
ZAM” przy ul. Poznańskiej 96.

~Jarek Krawczyk

„Lusowskie Poranki Mu-
zyczne” to cykl, który 
zwykle kończył się wraz 

z nadejściem jesieni. W tym roku 
spotkania z muzyką potrwają dłu-
żej. Sposobność  ku temu znakomita 
- w kościele w Lusowie wystąpi zna-
komity Czeski Chór Chłopięcy.

Zespół prowadzony przez Jakuba 
Martinca pochodzi z miasta Hradec 
Králové we wschodnich Czechach. 
Zapewnia rozwój artystyczny 
chłopcom od trzeciego roku życia, 
aż do wieku dorosłego. Składa się 
z wyjazdowego chóru koncerto-
wego, zespołu młodych mężczyzn 
z dyrygentką Jennifer Beynon Mar-
tinec oraz chóru przygotowawcze-
go Zpěváček, prowadzonego przez 
Simonę Hlavatę. Chór koncertowy 
współpracuje z pianistą Martinem 
Fišlem.

Chór z Hradec Kralove

Repertuar zawiera tradycyjne 
i współczesne utwory z różnych 
epok, wielkie dzieła chóralne, mu-
zykę kameralną, pieśni ludowe 
oraz aranżacje chóralne piosenek 
popowych. Grupa, dzięki staran-
nemu szkoleniu głosów, regularnie 
nagrywa dla radia i telewizji, wy-
stępuje w Czechach, w Niemczech 
i w Polsce. 

Mam nadzieję, że i w Lusowie 
przypadnie do gustu publiczności. 
Czeski Chór Chłopięcy wystą-
pi w tutejszym kościele pw. św. 
Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła 25 listopada o godzi-
nie 11.45. Zapraszamy!

~Sandra Kubalewska 
/Jarek Krawczyk
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Tarnowski Ośrodek Kul-
tury na grudzień przygo-
towuje dla mieszkańców 

trzy gwiazdkowe prezenty. Będą 
to spektakle Mojego Teatru pt: 
„Randka w ciemno” w Przeźmie-
rowie i Tarnowie Podgórnym oraz 
recital piosenki francuskiej w wy-
konaniu Doroty Lulki. Zapowia-
damy je już teraz, bowiem, aby 
zapewnić sobie miejsce na wi-
downi, należy odebrać bezpłatne 
zaproszenia. Rozdawać je będzie-
my od 20 listopada.

Jak uniknąć nudy i rutyny 
w małżeństwie z dwudziestolet-
nim stażem?  Jak do tego nie do-
puścić, gdy związek się dopiero 
zaczyna? Na te pytania próbuje 
odpowiedzieć „Randka w ciem-
no” – przewrotna komedia Mojego 
Teatru. „Mamy nadzieję, że przed-
stawienie rozbawi Was i pozwoli 
uniknąć sporych kosztów związa-

nych z wizytami w gabinetach te-
rapeutycznych” – tak o spektaklu 
mówią jego twórcy. Za scenariusz 
i reżyserię odpowiada Marek Zga-
iński, a występują w nim:  znana 
także z poznańskiego  Teatru Pol-
skiego Katarzyna Węglicka i Ta-
deusz Falana – absolwent PWST 
we Wrocławiu, który występo-
wał w Teatrze Nowym w Łodzi 
i Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 
Spektakl odbędzie się 7 grud-

Gwiazdkowe prezenty w „SEZAMIE”

Po raz trzeci ogłaszamy konkurs na projekt bo-
żonarodzeniowej kartki świątecznej. Mogą 
w nim brać udział zarówno dzieci, młodzież, 

jak i dorośli. Oceniane będą nie tylko zdolności pla-
styczne, ale przede wszystkim pomysł.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 
Ważne, by ich rozmiar nie przekraczał formatu A4 
(210x297mm). Autorskie  projekty można zgłasza w 
siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tar-
nowie Podgórnym) osobiście lub listownie. Czeka-
my na nie do 20 listopada. Dzień później w godzi-
nach popołudniowych na stronie www.goksezam.pl 
opublikujemy wyniki.

 Autor najlepszej kartki otrzyma nagrodę, a wyróż-
nione prace pokażemy od 5 grudnia w Galerii w Ro-
tundzie. ~Jarek Krawczyk

nia o godz. 17 w Domu Kultu-
ry w Przeźmierowie i  15 grudnia 
o godz. 17 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym.

Drugą przedświąteczną propo-
zycją GOK „SEZAM” jest reci-
tal piosenki francuskiej pt: „Piaf 
po polsku”. Największe przeboje 
Edith Piaf w polskich tłumacze-
niach Wojciecha Młynarskiego 
i Andrzeja Ozgi zaśpiewa Dorota 
Lulka – aktorka teatralna i filmo-
wa, wokalistka, autorka progra-
mów telewizyjnych i słuchowisk 
radiowych. Towarzyszyć jej będą 
Paweł Nowak na akordeonie 
i kontrabasista Dariusz Gutomski.  
Koncert odbędzie się 8 grud-
nia o godz. 18 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym.

Zaproszenia dostępne będą od 
wtorku, 20 listopada, w Domach 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
i Przeźmierowie (w godz. 16 – 
20), a także w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (ul. Poznańska 96, w godz. 
8 – 15) ~Jarek Krawczyk

Konkurs na projekt kartki świątecznej 

Liczy się pomysł
Teatralna wigilia

Im bliżej Świąt, tym inten-
sywniej spotykamy się nie tyl-
ko w gronie rodziny, lecz także 
współpracowników i przyjaciół. 
Również dzieci biorące udział 
w projekcie „Teatr w każdej wio-
sce” oraz ich opiekunowie wyko-
rzystują ten moment. Nie tylko 
po to, by złożyć sobie życzenia 

i śpiewać kolędy, lecz także – by 
wspólnie obcować z teatrem i spe-
cjalnym, bożonarodzeniowym 
przedstawieniem. Artystyczna 
wigilia „Teatru w każdej wio-
sce” w tym roku odbędzie się 
9 grudnia o godz. 17 w Domu 
Kultury w Przeźmierowie. 

~JK

Wierszowany  
18 listopada

Każdej jesieni odbywały się w 
Przeźmierowie gminne elimina-
cje konkursu „Jesienna zaduma”. 
Niestety, w tym roku powiato-
wy konkurs w Czerwonaku zo-
stał odwołany. Nie zrywamy jed-
nak z piękną tradycją poetyckich 
spotkań i już teraz zapraszamy na 
„Wierszowany listopad” – gmin-
ny konkurs w nowej  formule.

Odbędzie się on w przeźmie-
rowskim Domu Kultury w nie-
dzielę, 18 listopada o godz. 16.

Przesłuchania będą otwarte 
dla publiczności – zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby po-
słuchać i pokibicować swoim fa-
worytom.  Wstęp wolny, zapra-
szamy!

~Jarek Krawczyk
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 

2012r. został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne ul. Poznańska 115 (tablica ogłoszeń) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo Pod-
górne przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym – Przeźmierowo w rej. ul. Składowej, działki nr: 
494/7 o pow. 66 m2, 494/8 o pow. 66 m2, 497/6 o pow. 44 
m2, 497/7 o pow. 44 m2. Ponadto wykaz został umiesz-
czony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne: bip.tarnowo-podgorne.pl/.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

WZP.6721.4.2012                                                        
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i 
jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierz-
bowej – część A (Chyby)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z 
uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/246/2011 z dnia 13 grudnia 
2011 roku oraz Nr XXXII/389/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem 
Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część 
A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.12.2012r. do 
04.01.2013r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 10.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym o godzinie 15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2013r.
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie 21 

dni od dnia upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP. 6721.18.2012

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie ulic:  Polnej i Zielnej     

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647) 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 środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszy-
mi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwały nr XXXVIII/461/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rolnych w Lusowie w rejonie ulic:  Polnej i Zielnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 grudnia 
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 - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.8.2012
     

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego – 
dla działek nr ewid. 379/2, 379/4 i 379/5

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – pół-
nocny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla działek nr ewid. 
379/2, 379/4 i 379/5 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 30.11.2012r. do 20.12.2012r.,  
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 17.12.2012 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzi-
nie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informu-
ję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 07.01.2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
 mgr Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
 Tarnowo Podgórne, dnia  31 października  2012r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 
ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Jankowicach, gmina Tar-
nowo Podgórne (I przetarg odbył się dnia 12.04.2012, II przetarg odbył 
się 12.09.2012)
OZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI KW 

PO1P/00068209/3

OBRĘB JANKOWICE

NR EWIDENCYJNY 
DZIAŁKI

CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 231

ADRES NIERUCHO-
MOŚCI

Jankowice, ul. Ogrodowa 3

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA

Do dzierżawy przeznaczono pałac wraz z gruntem 
niezbędnym do jego obsługi:
Powierzchnia użytkowa pałacu : 1620,08 m2
wraz z gruntem o powierzchni  ok 1,56 ha wokół 
pałacu

okres dzierżawy 25 lat

OPIS NIERUCHO-
MOŚCI

Budynek wymaga poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych. Gmina dysponuje decyzją dotyczącą po-
zwolenia na remont i przebudowę budynku pałacu 
z dostosowaniem dla potrzeb funkcji hotelowo – 
restauracyjnej oraz decyzję pozwolenia na rozbiórkę 
budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych 
(oficyna) i budowy budynku hotelowego w miejscu 
istniejących zabudowań gospodarczych.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z dnia 31 stycznia 1952r. pałac został wpisany do 
rejestru zabytków pod Nr 2492/A.

PRZEZNACZENIE i 
SPOSÓB ku ZAGOSP. 
NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na cele 
prowadzenia działalności hotelowo – restauracyjno 
- konferencyjnej

CZYNSZ DZIERŻAWY

9 000 zł +aktualna stawka podatku VAT.
Czynsz naliczany w stosunku miesięcznym. Na-
kłady będą rozliczone do wysokości naliczonego 
czynszu

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje 
obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZA-
CJI STAWKI CZYNSZU

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

INFORMACJE DO-
DATKOWE

Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowego 
terenu wokół pałacu z działki 231 na odrębnych 
warunkach

III Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 17 grudnIa 
2012 r. (PonIedzIałek) o godz. 10:00 w salI nr 100 Urzędu Gminy 
W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 1800 zł należy wnieść najpóźniej do 
dnia 12 grudnia 2012 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście 
wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium 
zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy, względnie zostanie zwrócone do 3 dni od zamknięcia przetargu. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od prze-
targu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-289, projekt 
umowy dostępne do wglądu w pokoju 12.

 Tarnowo Podgórne, dnia  31 października  2012r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 
2010 r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonych w Chybach, gmina Tar-
nowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

80753 oraz 80835

OBRĘB CHYBY

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI
Działka nr:
159/1
152/2

ADRES NIERUCHOMOŚCI
Baranowo, rejon ulicy Bagiennej oraz 
Lipowej

POWIERZCHNIA DZIER-
ŻAWY

159/1 o powierzchni 1,345 ha
152/2 o powierzchni  0,6837 ha

okres dzierżawy 3 lat

OPIS/ ZAGOSPODAROWA-
NIE NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma miej-
scowego plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze  studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku 
powyższa działka znajdują się na terenie 
oznaczonym  E – tereny użytków ekolo-
gicznych.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

Powierzchnia dzierżawy przeznaczona na 
cele ROLNICZE

CZYNSZ DZIERŻAWY
500 zł / ha
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy 
istnieje obowiązek uiszczania podatku 
rolnego..

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

III Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 7 stycznIa 
2013 r. (PonIedzIałek) o godz. 10:00 w salI nr 100 Urzędu 
Gminy W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 300 zł należy wnieść najpóźniej 
do dnia 2 stycznia 2013 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 
1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, 
która osobiście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję 
się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tar-
nowo 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 działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-289
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ogłoszenia~edukacja
 Tarnowo Podgórne, dnia  31 października  2012r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze 
zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo 
Podgórne (I przetarg odbył się dnia 11.05. 2012 r., II przetarg – 18.07.2012 r., 
III przetarg – 24.08.2012 r.)
OZNACZENIE PO1P/00099481/9

OBRĘB PRZEŹMIEROWO

NR EWID.DZIAŁKI Działka nr 198

ADRES Przeźmierowo, ul. Leśna 62

POWIERZCHNIA UŻYT-
KOWA

Do najmu przeznaczona  jest część budynku o łącznej 
powierzchni  360,29 m² w tym:
· parter o pow. 284.70 m2 z wyłączeniem klatki schodowej
·część piętra o pow. 62.20 m2
·część piwnicy o pow. 13,39 m2 
Wraz z gruntem pod budynkiem o pow. 335 m2

okres dzierżawy 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek po byłym przedszkolu wymagający poniesienia na-
kładów inwestycyjnych w celu zmiany sposobu użytkowania.

PRZEZNACZENIE i 
SPOSÓB ZAGOSPODA-
ROWANIA NIERUCHO-
MOŚCI

Obiekt proponowany do zmiany funkcji na cele usług 
medycznych z przeznaczeniem do wynajęcia dla podmiotu  
świadczącego usługi w zakresie ochrony zdrowia, który zo-
bowiąże się do świadczenia usług w całym okresie  trwania 
dzierżawy  co najmniej trzech specjalistów z podanej niżej 
listy: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, 
laryngolog, okulista, ortopeda, pulmonolog, reumatolog, 
internista, pediatra, ginekolog, neurolog.

CZYNSZ DZIERŻAWY

4 620,22 zł +aktualna stawka podatku VAT.
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym.
Na realizację inwestycji związanych z doprowadzeniem bu-
dynku do wymogów umożliwiających świadczenie usług me-
dycznych dzierżawca ma czas nie dłuższy niż 19 miesięcy od 
dnia podpisania umowy dzierżawy. W tym czasie dzierżawca 
nie będzie wzywany do zapłaty czynszu. Czynsz płatny będzie 
od pierwszego miesiąca rozpoczęcia działalności z uwzględ-
nieniem nakładów trwale ulepszających przedmiot dzierżawy 
niewymagających sukcesywnie odnawiania jak np. malowanie, 
czyszczenie, itp. Ewentualne pozostałe poniesione nakłady 
zostaną rozliczone na warunkach określonych odrębną umową.

TERMIN ZAGOSPO-
AROWANIA

Rozpoczęcie działalności w terminie 18 miesięcy od dnia 
podpisania umowy

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowią-
zek uiszczania podatku od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być 
waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towa-
rów 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.

IV Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 17 grudnIa 
2012 r. (PonIedzIałek) o godz. 12:00 w salI nr 100 Urzędu Gmi-
ny W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 800 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 
12 grudnia 2012 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W 
przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście wpłaciła wadium. Za 
dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierw-
szego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy, względnie zostanie zwrócone do 3 dni 
od zamknięcia przetargu.  W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogło-
szeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-289, projekt umowy 
dostępne do wglądu w pokoju 12.

Przedszkole „Leśna Skrzaty”

Stuprocentowy 
Przedszkolak

26 października w Przedszkolu „Leśne 
Skrzaty” w Przeźmierowie odbyła się 
uroczystość Pasowania na Przedszkola-

ka. 
Na to szczególne święto od kilku dni czekały już 

wszystkie dzieci. Na początek sceną zawładnęły 
przedszkolaki z najstarszych grup: Misiów i Jeżyków, 
które przygotowały dla swoich młodszych kolegów 
i rodziców wesoły program artystyczny. Potem nad-
szedł czas ślubowania – od tego momentu najmłodsze 
i nowoprzyjęte dzieci zostały włączone w poczet peł-
noprawnych przedszkolaków. One również przedsta-
wiły rodzicom swój debiutancki występ, który został 
przyjęty gromkimi brawami całej widowni. Na zakoń-
czenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki.

Dyrekcja przedszkola oraz grono pedagogiczne 
doceniają pomoc i zaangażowanie rodziców w przy-
gotowanie uroczystości (w szczególności słodkie 
wypieki). Państwa wsparcie okazało się nieocenione 
i pragniemy za nie jeszcze raz gorąco podziękować!

~Agata Talaga

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopa-

da 2012r. został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 (tablica ogłoszeń) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo Pod-
górne przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym – Baranowo ul. Rzemieślnicza, działka nr: 222/191 
o pow. 3281 m2. Ponadto wykaz został umieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
bip.tarnowo-podgorne.pl/.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.
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 edukacja

W naszej szkole od-
była się niezwykła 
dwudniowa wystawa 

(18-19 października), podczas 
której dzieci mogły przenieść się 
w świat odległych Chin. Wspa-
niałym znawcą i pasjonatem 
wschodnich skarbów okazał się 
Bolesław Zaleski – dziadek jed-
nej z naszych uczennic. 

Nasz gość zaprezentował 
uczniom klas 0-III chińskie przed-
mioty użytku codziennego oraz 
niezwykłe malarstwo tuszem, od-
znaczające się precyzją i doskona-
łością wschodniej sztuki. Dzieci 
zapoznały się również z kunsztem 
chińskiej kaligrafii. 

SP  Przeźmierowo

Wystawa chińska w szkole 

SP  Przeźmierowo

Święto Biblioteki Szkolnej

SP  Lusówko

SP LUSÓWKO

lśniące, jedwabne stroje, koloro-
we parasolki, bambusowe kape-
lusze, wachlarze, malowane szkło 
i porcelana… Trudno oddać sło-
wami wrażenia, jakie wywołały 
powyższe rzeczy, koniecznie trze-
ba to zobaczyć!

Pan Bolesław z prawdziwą pa-
sją opowiadał dzieciom o kul-
turze i tradycjach Chin. Wszyst-
ko potwierdzał zgromadzonymi 
przedmiotami wzbudzającymi za-
chwyt i chęć poznania obcej nam 
kultury. Dzieci słuchały opowie-
ści jak zaczarowane.

Serdecznie dziękujemy Panu 
Bolesławowi za tę przedstawienie 
wspaniałej pasji, którą zaraża in-
nych. Dzięki niemu dzieci chcia-
łyby choć na chwilę znaleźć się 
w Chinach – kraju piękna i ładu. 

~M. Stelmach

Już wchodząc do sali, gdzie od-
bywała się wystawa, odczuwało 
się klimat tego egzotycznego pań-
stwa – czerwone lampiony zwi-
sające z sufitu, malowane i wy-
konane z materiału dzieła sztuki, 

W przepięknie udekoro-
wanych balonikami, 
serpentynami i bibuł-

kami pomieszczeniach, 22 paź-
dziernika, biblioteka szkolna ob-
chodziła swoje święto. Tego dnia 
dzieci wykonywały ilustracje do 
wysłuchanych bajek. Autorzy 
najładniejszych prac otrzyma-
li w nagrody -  książki i słodkie 
upominki. Każdy, kto wypoży-
czył książkę do domu, był czę-
stowany cukierkami. W historii 
biblioteki nie odnotowano do tej 

pory tak ogromnej liczby wypo-
życzeń w ciągu jednego dnia!. 

Na korytarzach można było 
spotkać Alicję z Krainy Czarów, 
Panią Wiosnę, Dżasminę z „Lam-
py Alladyna”, Nauczycielkę, De-
tektywa, Czerwonego Kapturka, 
Bellę z „Pięknej i Bestii”, Pro-
siaczka  z „Kubusia Puchatka” 
i inne postacie bajkowe, które za-
chęcały uczniów do czytania (nie 
tylko lektur szkolnych).

Międzynarodowy Dzień Biblio-
tek Szkolnych za rok, ale już dziś 
zapraszamy do wspólnej zabawy, 
a póki co – do częstego korzysta-
nia ze zbiorów bibliotecznych.

~G. Gibasiewicz, M. Kaczmarek 

Oto najważniejsze wyda-
rzenia, w których uczest-
niczyli uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Lusówku:

28 września uczniowie klas 
pierwszych i drugich wyjechali 
wraz z wychowawcami do Pozna-
nia, do Teatru Animacji na przed-
stawienie „Szałaputki,

6 października: inauguracja 
działalności koła turystycznego. 
Uczniowie pod opieką I. Czyż i  E. 
Góralczyk udali się do Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu, gdzie 
uczestniczyli w interesujących 
warsztatach archeologicznych. 
Szczególne zainteresowanie wzbu-
dziły również wystawy stałe, po-
święcone początkom państwa pol-
skiego oraz starożytnemu Egiptowi.

16i 17 października: uczniowie 
klas I-III odbyli zajęcia przyrodni-

cze w Dąbrowie, w Ośrodku Edu-
kacji Przyrodniczej i Leśnej. Wraz 
z leśnikiem przeszli ścieżką dy-
daktyczną, poznając różne gatun-
ki drzew liściastych i iglastych, 
dowiadując się bardzo ciekawych 
rzeczy o mieszkańcach lasu i jego 
ochronie. Obejrzeli też wysta-
wę „Las w kulturze i tradycji pol-
skiej”. Pod koniec pobytu można 
było upiec sobie kiełbaski w ogni-
sku, a potem pobawić się na dużym 
i bezpiecznym placu zabaw, należą-
cym do nadleśnictwa. Pogoda dopi-
sała, więc wyjazd można zaliczyć 
do bardzo  udanych. 

~na
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Plastyczno – ekologiczne zwycięstwo 

SP  Lusowo

Mały Medyk w Lusowie

Uczniowie klasy 6C Szkoły Podstawowej im. 
gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie  
zostali zwycięzcami konkursu „Ekologiczny 

dom ogrzewany gazem ziemnym” zorganizowanego 
przez spółkę G.EN. GAZ I  ENERGIA S.A.. Zadanie 
polegało na grupowym wykonaniu  modelu budyn-
ku mieszkalnego, z wykorzystaniem materiałów po-
chodzących  z recyklingu. Nagrodą za I miejsce był 
przenośny zestaw multimedialny dla szkoły o warto-
ści 10 000 zł.

Koncepcja domu powstała po ekscytującej „burzy 
mózgów”. Młodzi uczestnicy konkursu w atrakcyjny 
sposób zaprezentowali wiedzę z dziedziny ekologii. 
Model drewnianego domu został wyposażony w po-
jemniki do segregacji odpadów, kompost, kolektory 
słoneczne, elektrownię wiatrową i trzcinową oczysz-
czalnię ścieków. Jego mieszkańcy mają możliwość 
korzystania z rowerów, a czas wolny mogą spędzać 
na zielonym tarasie lub wśród drzew rosnących wokół 
domu. Dom jest ogrzewany gazem ziemnym, o czym 
świadczy kwasoodporny wkład umieszczony w komi-
nie oraz skrzynka z gazomierzem z logo firmy G.EN. 

Praca szóstoklasistów przy two-
rzeniu modelu domu była wspól-
nym fascynującym doświadcze-
niem, a wygrana dostarczyła im 
wielkiej satysfakcji. Uczniowie 
pracowali pod opieką Magdale-

ny Pudelskiej i przy wsparciu wy-
chowawcy Stanisławy Janeczek

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięstwa!

~Magdalena Pudelska

Uroczystą inauguracją, 
która miała miejsce 11 
października, rozpoczęto 

projekt „Mały Medyk”. Spotka-
nie odbyło się w Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznego Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie stali się studenta-
mi Polskiej Akademii Dzieci, co 
potwierdzają otrzymane indeksy. 

Potem odbyły się dwa wykłady. 
Pierwszy został przeprowadzony 
przez dwóch „Małych Naukow-
ców”. Tematem wykładu były 
węże – poznaliśmy różne typy 
największych i najdziwaczniej-

szych gadów żyjących na świecie 
m. in. węża ślepego, latającego 
oraz kobrę plującą. Drugi prowa-
dził dr med. Wojciech Gawęcki, 
a dotyczył on implantów słucho-
wych. Zobaczyliśmy jak zbudo-
wane jest ucho i jak wygląda me-
chanizm słuchania.

Po każdym wykładzie był czas na 
pytania. Za zadane pytanie ucznio-
wie otrzymywali drobne upominki.

Mamy nadzieję, że wykłady 
będą motywacją do pogłębiania 
wiedzy i rozwijania własnych za-
interesowań. Pojawili się chętni 
z naszej szkoły, którzy również 
chcieliby stanąć na miejscu wy-
kładowcy i wygłosić wykład. Ko-
lejne spotkanie już w listopadzie. 

Opiekunowie:
Anna Nowak, Aneta Kurowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ceradzu Ko-
ścielnym biorą udział w konkursie Tesco na filmik 
„Zdrowonajedzeni”. Głosowanie odbywa się inter-

netowo, a nagrodą jest pracownia multimedialna dla szkoły. 
Prosimy o głosy! Oto instrukcja jak głosować: 

-  na stronie www.tescodlaszkol.pl należy wejść w galerię 
filmów i u góry w kryteriach przeglądania wpisać –Mle-
kopije Ceradz Kościelny

-  po wyświetleniu filmu – dodać go do ulubionych
-  wyświetli się wtedy Logowanie i trzeba się zalogować 

(Z jednego komputera może się logować cała rodzina!)
-  oddać głos! (głosować można co 24 godziny, od 19 XI 

do 17.XII)

Tylko dzięki Państwa pomocy dzieciaki będą mogły 
uczyć się w nowoczesnej pracowni !
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Światowy Dzień Zwierząt

Gimnazjum Baranowo

20 lat Wymiany Polsko - Niemieckiej

Na całym świecie 4 paź-
dziernika obchodzony jest 
Dzień Zwierząt. W tym 

dniu miłośnicy zwierząt zwraca-
ją uwagę na prawidłowe trakto-
wanie tych stworzeń przez ludzi. 
Z tej okazji w Szkole Podstawo-
wej w Ceradzu Kościelnym odby-
ły się zajęcia integracyjne dla dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych 
„0A” i „0B”, przygotowane przez 
wychowawcę świetlicy. Były pio-
senki o zwierzętach, prezentacje 
multimedialne o zwierzętach do-

mowych oraz postępowaniu z pu-
pilami. Dzieci układały puzzle 
oraz odpowiadały na pytania doty-
czące opieki nad zwierzętami do-
mowymi, a w szczególności – Czy 
chcą być przyjaciółmi zwierząt?  
Stworzyły również gazetkę, na te-
mat zasad traktowania zwierząt. 

Myślę, że po tych zajęciach 
mali miłośnicy zwierząt będą pa-
miętali, że zwierzę w domu to 
nie zabawka. 

~Magdalena Matwiej
Organizatorka 

W 2012 roku baranow-
skie gimnazjum wraz 
z partnerską szkołą z 

Niemiec świętują jubileusz 20–le-
cia wymiany młodzieży. Współ-
praca z Albertus Magnus Real-
schule w Hildesheim w Dolnej 
Saksonii została zapoczątkowana 
w 1992 r. przez Szkołę Podstawo-
wą w Przeźmierowie, a po refor-
mie polskiego systemu edukacji 
jest kontynuowana przez Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów w 
Baranowie. W dorobku obu szkół 
stanowi ona źródło wielkiej satys-
fakcji i niebagatelnych doświad-
czeń. Może też być przykładem 
dla innych placówek, albowiem 
formuła spotkań, cele i zadania 
realizowane przez uczestników 
wciąż znajdują zainteresowanie 
młodzieży.

W dniach 5 – 7 października 
podczas jubileuszowego spotka-
nia, jakie miało miejsce w War-
szawie nauczyciele z Hildeshe-
im i Baranowa mieli okazję do 
przypomnienia swoich osiągnięć 
i przeżyć związanych z przygoto-
waniem i prowadzeniem wymia-
ny. Dyrektorzy obu szkół, Klaus 
Sagermann i Piotr Burdajewicz, 
wymieniając okolicznościowe 
upominki, zgodnie podkreśli-
li fakt więzi przyjaźni, zaufania, 

otwartości i woli pracy jako fun-
damentów trwającego wciąż part-
nerstwa. 

Imponujące są statystyki: w 
ciągu 20 lat spotkało się ze sobą 
i podjęło wspólną pracę i zabawę 
ponad 600 nastolatków z Gminy 
Tarnowo Podgórne i okolic Hil-
desheim, którymi opiekowali się 
ich rodzice, a kierowało wszyst-
kim około 30 nauczycieli. Jak wi-
dać krąg osób tworzących historię 
20–letnich spotkań jest naprawdę 
duży, a zebranych doświadczeń i 
przeżytych emocji nie sposób opi-
sać w kilku zdaniach.

W dniach 15 – 19 października 
odbywała się w Baranowie dru-
ga edycja XX wymiany uczniów. 
Kolejni nauczyciele przygotowu-
ją już następną, bo dyrektorzy 
uzgodnili w Warszawie jej ter-
min. Nasza praca wciąż trwa – są 
ludzie, którzy widzą jej głęboki 
sens: dyrekcje szkół, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice oraz ci, którzy 
współfinansują to ważne przed-
sięwzięcie: Samorząd Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz fundacja 
Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży w Warszawie.

~K.M.
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We wrześniu uczniowie klas pierwszych 
Gimnazjum im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym wyjechali na 

warsztaty integracyjne organizowane przez Regio-
nalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzie-
ci i Młodzieży w Rogoźnie. Tematem przewodnim 
było hasło „Żyjmy zdrowo” – blok zajęć z tego za-
kresu obejmował pogadanki o zdrowym odżywianiu, 
wszelkiego rodzaju uzależnieniach: alkohol, narko-
tyki i papierosy oraz tych mniej znanych jak inter-
net, zakupy, bulimia i anoreksja. Uczniowie rozwijali 
umiejętności komunikacji, uczyli się wyrażać swoje 
uczucia, dyskutowali o tajnikach dobrego wychowa-
nia. 

Zajęcia teoretyczne były przeplatane tematami 
sportowymi – siłownia i aerobik, plastycznymi – de-
coupage, kulinarnymi – pieczenie pizzy oraz spotka-
niami integracyjnymi – dyskoteka oraz turniej „Fa-
miliada”.

Młodzież wróciła z wyjazdu bardzo zży-
ta i zadowolona z kilku dni spędzonych razem. 
Koordynatorem wyjazdu uczniów naszego Gimna-
zjum była psycholog Agnieszka Kosowska. Cały 
pobyt został sfinansowany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego, dojazd na 
miejsce opłacony został przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i uczniowie nie ponieśli żadnych kosztów związa-
nych z wyjazdem. ~Anita Bagrowska

Pod tym hasłem w Gimna-
zjum im. Integracji Euro-
pejskiej w Tarnowie Pod-

górnym obchodzony był Tydzień 
Niemiecki. Z tej okazji uczniowie 
przygotowali plakaty, wystawio-
ne później w Auli szkoły. Okazu-
je się, że na współczesne Niemcy 
spoglądamy przez pryzmat spor-
tu, motoryzacji, kultury, obycza-
jów oraz architektury. Autorów 6 
najciekawszych prac nagradzono 
upominkami. 

Podczas przerw rozbrzmiewała 
muzyka kompozytorów niemiec-

kich, zarówno dawna, klasyczna, 
jak i współczesna. W ostatnim dniu 
„Tygodnia Niemieckiego” pozna-
waliśmy kuchnię naszych sąsiadów. 
Przygotowana przez uczniów, spe-
cjalnie na ten dzień, wystawa i pre-
zentacja tradycyjnych niemieckich 
potraw, cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, a degustacja „symbo-
li” kuchni niemieckiej - tradycyjnej 
sałatki ziemniaczanej (Kartoffelsa-
lat) i strudla z bakaliami przycią-
gnęły do auli prawie wszystkich 
gimnazjalistów.

~ Grażyna Kierzek

4 grudnia, w godz. 16.00-
18.00 zapraszamy do odwie-
dzenia wystawy adwentowo-
-świątecznej przygotowanej w 
auli Gimnazjum im. Integracji 
Europejskiej w Tarnowie Pod-
górnym.

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Integracja
Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Niemcy we współczesnej Europie

Liceum Tarnowo Podgórne

Templin - Tarnowo

W dniach 24-28 wrze-
śnia nasza szkoła brała 
udział w międzynaro-

dowej wymianie młodzieży z nie-
mieckim Gymnasium Templin (ok. 
100 km na północ od Berlina). 

Przez tydzień każdy polski 
uczestnik wymiany gościł w swo-
im domu niemieckiego ucznia. 
Pojechaliśmy m.in. na wycieczkę 
do Torunia, gdzie w muzeum pier-
nika każdy mógł tam samodziel-
nie wypiec ten przysmak. A Po-
znań zwiedzaliśmy podczas „gry 
miejskiej”. Byliśmy też na naszej 
kręgielni i strzelnicy.

W szkole również czekały nas 
ciekawe i miłe zajęcia, m.in. gra-
liśmy w kalambury.  I tworzyli-
śmy logo wymiany (w głosowaniu 
zwyciężyło logo Weroniki Kalety, 
Piotra Małyszki i Lucy Erzgreiber, 
które odtąd będzie oficjalnym zna-
kiem współpracy ze szkołą w Tem-
plinie). W czwartek na szkolnym 
boisku odbył się grill pożegnalny. 

Wszyscy uczestnicy wymiany 
byli bardzo zadowoleni z projektu 
i świetnie się bawili. Teraz czeka-
my na drugą część wymiany, kie-
dy to odwiedzimy naszych gości 
w ich rodzinnej miejscowości. 

~Dominika Paszke



 listopad 2012 \ sąsiadka~czytaj \      33

edukacja~sport
Liceum Tarnowo Podgórne

Kolejny rok w Jeziorach

W tym roku szkolnym za-
jęcia w ramach edu-
kacji ekologicznej dla 

licealnych klas o profilu biologicz-
no- geograficznym odbyły się we 
wrześniu i październiku. Grupa 
październikowa, klasa II c, uczest-
niczyła w projekcie „ Zrozumieć 
przyrodę” na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. 

Uczniowie poznawali zależno-
ści pomiędzy elementami przyro-
dy ożywionej a przyrodą nieoży-
wioną, zróżnicowanie zespołów 

roślinnych i siedlisk, a w konse-
kwencji fauny. Poznali przykłady 
i typy skał. Samodzielnie badali 
próbki wód, oceniali wpływ kwa-
śnych opadów na środowisko. 
Stosowali sprzęt geodezyjny i 
wykonywali pomiary terenowe. 

Oto kilka opinii uczestników:  
•	 Mikołaj: Na wyjeździe do sta-

cji badawczej w Jeziorach pozna-
liśmy potrzebne i bardzo drogie 
urządzenia do badań naukowych. 
Zajęcia na terenie parku pozwo-
liły zobaczyć wszystko na własne 

oczy. Wykłady i ćwiczenia bar-
dzo dużo wniosły do zasobu mojej 
wiedzy. Zakwaterowanie było bar-
dzo dobre, a wyżywienie obfite. 
Na pewno będę tam chciał wrócić  
na zajęcia.
•	 Paulina: Zajęcia terenowe w 

Stacji Ekologicznej w Jeziorach 
były bardzo ciekawe i pouczające, 
poznaliśmy wiele nowych infor-
macji.
•	 Milena: Wyjazd do stacji ba-

dawczej w Jeziorach był ciekawy. 
Dowiedziałam się wielu rzeczy, któ-
re przydadzą mi się w liceum. Wszy-
scy wykładowcy zainteresowali 
mnie swoją wiedzą. Dobrze zorga-
nizowany czas i miła atmosfera.

~LO

Prague Open oraz Między-
wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików to dwie naj-

ważniejsze imprezy, w których 
wzięli udział zawodnicy sekcji 
Taekwondo olimpijskiego UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne. Pierw-
sza z nich 3 listopada. W stoli-
cy Czech klub trenera Tomasza 
Gorwy reprezentowało trzydzie-
stu dwóch zawodników. Spośród 
nich aż dwudziestu dziewięciu 
zdobyło medale. Złoto zdobył Mi-
kołaj Dzieńdziura, srebro Karoli-
na Dzieńdziura,  Zuzanna Rosz-
kiewicz oraz Agata Strykowska. 
Brązowe medale zdobyli Filip 
Kubacki, Rafał Paluch, i Jakub 
Zieliński. Drużynowo zajęli dru-
gie miejsce. 

W Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików, któ-
re rozegrano 27 października w 
Kórniku, wystartowało pięciu 
reprezentantów UKS Atlas. To 
najważniejsze zawody dla za-
wodników urodzonych w latach 
2000/2001.  Startujące kluby za-
klasyfikowano do trzech stref. 
Nasz znalazł się w strefie A, w 
której poza województwem wiel-
kopolskim znalazły się zachod-
niopomorskie, pomorskie oraz 
kujawsko-pomorskie. Wielkopol-
skę reprezentowało dwadzieścia 

Deszcz medali

jeden klubów.  Zawody składały 
się z trzech konkurencji: spraw-
nościowej (dwubój  sprawnościo-
wy polegający na kopaniu techni-
ką dollyo chagi przez 10 sek. oraz 
apnopi chagi  polegający na kop-
nięciu jak najwyżej w tarcze do 
kopania), poomsae (wykonanie 
układu formalnego) oraz kyoru-
gi (walka sportowa). W rywaliza-
cji wzięło udział ponad sto pięć-
dziesiąt osób. Podopieczni trenera 
Tomasza Gorwy zdobyli pięć me-
dali. Złote w walce sportowej i 
dwuboju sprawnościowym zdo-
był Filip Kubacki, a srebrne w 
walce sportowej: Aleksandra Ko-
złowska, Mateusz Bartkowiak 
oraz Mikołaj Dzieńdziura.  Dla 
wielu zawodników był to pierw-
szy lub drugi start na tego typu 
imprezie. Były to ostatnie starty 

w sezonie 2012, który trener pod-
sumował słowami:

- Bardzo dziękuję w swoim 
imieniu zawodnikom za zaan-
gażowanie. Gratuluję osiągnięć, 
które rewelacyjnie rokują na przy-
szłość. Składam również serdecz-
ne podziękowania rodzicom za 
poświęcony czas i wytrwałość w 
dążeniu do celu swoich pociech. 

Chętnych zapraszam na zajęcia, 
które odbywają się w sali przy 
strzelnicy w Tarnowie Podgór-
nym – ul. Zachodnia 3 we wtorki 
i czwartki w godz.: I grupa 16.00-
17.00, II grupa 17.00-18.00. Do-
datkowe informacje można uzy-
skać od trenera Tomasza Gorwy 
pod nr tel. 669 180 861.

~ Ania Lis
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Szaleństwo Zumby 
w naszej Gminie

Prawie w każdej świetlicy wiejskiej, w sa-
lach OSiR czy w prywatnych klubach królu-
je ZUMBA. Cóż to jest – niektórzy zapytają. 

Otóż zumba to połączenie tańca i aerobiku. Przez 
świetną zabawę kształtuje sylwetkę, pozwala dbać 
o kondycję, a przede wszystkim napawa optymi-
zmem i wprawia nas w świetne samopoczucie, któ-
re zostaje długo, długo po zajęciach. Zumba …
•	 …to przede wszystkim ŚWIETNA ZABAWA. 

Uczestnicy nie zdają nawet sobie sprawy, że ćwiczą. 
Wracają na kolejne zajęcia, bo niesamowicie spędzają 
czas, a po pewnym okresie zaskakują ich rezultaty. 
•	 …jest INNA, ekscytująca. Motywująca mu-

zyka, wiele rytmów, proste kroki taneczne, kombi-
nacje ruchów i motywująca muzyka porywają do 
zabawy. Bardzo dynamiczna i ekscytująca kombi-
nacja rytmów latynoskich i międzynarodowych, 
•	 …jest ŁATWA, zaprojektowana dla wszystkich, 

bez ograniczeń wiekowy, kondycyjnych lub umiejęt-
nościowych. Po prostu każdy może to robić. Prosta 
kombinacja kroków oraz unikalna formuła zumby 
sprawia, że bawisz się już od pierwszych zajęć. 
•	 …i EFEKTYWNA!!! Lekcja taneczne z ele-

mentami treningu wytrzymałościowego i kształtu-
jącego sylwetkę powoduje spalanie ogromnej ilości 
kalorii, ujędrnia i rzeźbi Twoje ciało. 

Wiek nie ma znaczenia – zumba łączy pokolenia! 
Tańczą dzieci, mamy , babcie. Szkoda, że tak mało 
panów decyduje się na zajęcia. 

Jeszcze nie tańczysz – spróbuj, nie pożałujesz! 
Dla wszystkich – wkrótce maraton Zumby!
 ~Fanka Zumby

Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego na wózkach odbył się 6 
października w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie. Równolegle 
towarzyszył mu Grand Prix Senior Hobby i Ogólnopolski Turniej 

Tańca Towarzyskiego. Zawody w tańcu na wózkach rozegrano w sty-
lu standard i latin, kategoriach: combi I, combi II, duo. Organizatorami 
były Szkoła Tańca Finezja i Bellcanto z Poznania oraz Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. Wystąpiło dziesięć par. Wśród nich 
tancerze ze słowackiego klubu TK Ellegance Kosice, polskiego Twister 
Poznań oraz Swing Duet z Warszawy. Uczestnicy po raz kolejny udo-
wodnili, że gdy ma się odwagę i chęci, można zrobić wszystko. 

~Ania Lis

Integracyjny Turniej Taneczny

Jazda marzeń

Jazda samochodem po torze wyścigowym była 
jego marzeniem, które się spełniło. 14 październi-
ka niewidomy kierowca Waldemar Sztuba poko-

nał z prędkością 120km/h ponad czterokilometrowy 
odcinek Toru Poznań. Pilotem 40-letniego mieszkań-
ca Tarnowa Podgórnego był Robert Werle, prezes Au-
tomobilklubu Wielkopolskiego.   ~Ania Lis Srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski elity na torze w konku-

rencji keirin zdobyła Dominika Borkowska (GKS Tarnovia Tar-
nowo Podgórne). Najmłodsza zawodniczka w finałowym wyści-

gu elity kobiet uległa jedynie mistrzyni Europy Małgorzacie Wojtyrze. 
Na trzecim miejscu uplasowała się mistrzyni Europy w konkurencji 
scratch Natalia Rutkowska z GK Żyrardów. W sprincie indywidualnym 
zawodniczka GKS Tarnovii Tarnowo Podórne zajęła wysoką piątą loka-
tę. W startach mężczyzn barwy gminnego klubu reprezentował Maciej 
Moczyński. Podopieczny trenera Piotra Brońskiego wystartował w kon-
kurencjach: sprint indywidualnie, keirin i 1 km indywidualnie. W wy-
ścigach zajął odpowiednio 12, 14 i 7 miejsce.  

Mistrzostwa Polski Elity Kobiet i Mężczyzn w kolarstwie torowym 
odbyły się 5 – 7 października na welodromie w Pruszkowie. 

~Ania Lis

Druga w elicie

Krótko o sekcji

W roku 2012/2013 przy UKS-ORKAN Prze-
źmierowo została utworzona sekcja tenisa 
sportowego IV liga  OZTS grupa Zachodnia. 

W dotychczas padły następujące wyniki: 
Lubanta III Luboń – UKS ORKAN Przeźmierowo   5 : 10.
UKS ORKAN Przeźmierowo – Wielkopolska II Ko-

morniki  10 : 8.
Zapraszam też na strony WZTS. ~ Zb. Dalkowski.
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Kolejny krok w szkoleniu swoich 
umiejętności chodzenia z kijka-
mi Nordic Walking zrobiło dwa-

dzieścia pięć osób. Tegoroczne zajęcia 
odbyły się na plaży w Lusowie i w Ba-
ranowie. Zajęcia obejmowały krok pod-
stawowy, Nordic Walking fitnes i sport, 
ćwiczenia z kijami oraz formy rehabili-
tacji. Organizatorem bezpłatnych zajęć 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne. ~Ania Lis

Z dorobkiem siedmiu me-
dali na dystansach od 3 
do 30 km zakończył se-

zon startowy 2012 chodziarz Zbi-
gniew Kwita. Najważniejszymi 
lekko atletycznymi imprezami 
sezonu, w których wziął udział 
były: Mistrzostwa Europy Wetera-
nów, Warmia Mazury Senior Ga-
mes (Europejskie Igrzyska Wete-
ranów) oraz Mistrzostwa Polski. 
Mistrzostwa Europy odbyły się 
w niemieckiej miejscowości Zittau 
(16-25 sierpnia). W zestawieniu 
drużynowym zdobył brązowy me-
dal. Drużyna ze Zbigniewem Kwi-
tą w składzie pokonała dystans 20 
km w łącznym czasie 5:51.19. Do-
datkowo obronili pozycję sprzed 
dwóch lat. W kolejnej imprezie 
(Warmia Mazury Senior Games 
2012), która odbyła się w Lidzbar-
ku Warmińskim w kategorii Open 
na dystansie 5000 m Zbigniew 
Kwita zdobył złoty medal. W swo-
im ostatnim starcie zdobył tytuł mi-
strza Polski i wicemistrza Niemiec 
w chodzie sportowym na dystansie 
30 km. Międzynarodowy mityng, 
w ramach którego rozegrano mi-
strzostwa Austrii, Niemiec i Polski 
odbył się 13 października w miej-
scowości Gleina (Niemcy). 

Zbigniew Kwita zdobył w swo-
jej sportowej karierze pięćdziesiąt 
jeden medali. ~Ania Lis

Sezon na medale

W Lesznie było ich wie-
lu. W Tarnowie Pod-
górnym był jeden. Za 

to jaki. Z najwyższej półki. O kim 
mowa? O Borisie Benediku, re-
prezentancie Macedonii, który 
na czas IV Leszczyńskich Indy-
widualnych Mistrzostw Świata 
w Kręglarstwie Klasycznym go-
ścił w naszej Gminie. 

Wielokrotny mistrz i rekordzi-
sta świata obserwował i radził 
zawodnikom grającym w roz-
grywkach Amatorskiej Ligi Vec-
tor. Pokazał jak powinna wyglą-

dać rozgrzewka oraz prawidłowe 
oddawanie rzutów. Podkreślił jak 
ważna jest koncentracja. Na za-
kończenie uczestnicy zagrali „po 
swojemu”, a Mistrz przypatrywał 
się ich grze i indywidualnie oma-
wiał co należy poprawić. 

Przypomnijmy, że w styczniu 
2011 r. Wójt Gminy uhonorował 
Borisa Benedika tytułem «Zasłu-
żony dla Gminy Tarnowo Podgór-
ne» za promowanie gminy i bez-
interesowne działanie na rzecz jej 
rozwoju i promocji. 

~Ania Lis

Trening z Mistrzem

W hali Atlas Arena 6 i 7 października rozegrano II Pucharu Eu-
ropy Dzieci w Karate Tradycyjnym, w którym uczestniczyło 
ponad 650 młodych karateków z Armenii, Wielkiej Brytanii, 

Czech, Litwy, Macedonii, Rosji, Słowenii i Ukrainy. W tej rywaliza-
cji również  reprezentanci naszego kraju  uplasowali się na czołowych 
miejscach. Wśród nich znaleźli się zawodnicy KKT „Orzeł” Poznań z 
sekcji z Lusowa Mikołaj Bera oraz Tarnowa Podgórnego Nikolas Grek, 
którzy w konkurencji en-bu chłopiec/chłopiec (walki reżyserowane) 
uplasowali się na drugim miejscu, zdobywając srebrne medale.

Sukcesy karate

Po kursie
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27 października w Szcze-
cinie szermierze UKS 
ATLAS wzięli udział 

w zawodach pod nazwą „V Tur-
niej Szermierczy - Puchar Gryf-
ka”. W zawodach wystartowało 
ok. 100 zawodników i zawodni-
czek z klubów północnej i za-
chodniej Polski (nasz klub re-
prezentowało 10 sportowców). 
Najlepsze wyniki osiągnęły Nata-
lia Błotna – I miejsce w katego-
rii roczników 2003-2004 oraz Pa-

trycja Teska – II miejsce roczniki 
2001-2002. Miejsca w finałowej 
ósemce w swoich rocznikach za-
jęli również: V – Antonia Frącko-
wiak, VII – Zofia Frąckowiak, VII 
– Mateusz Kunysz oraz VIII – Zo-
fia Kunysz.

Następne zawody – „Puchar 
Ziem Północnych” – również od-
będą się w Szczecinie w dniach 
10-11 listopada. A 17 listopada 
w Tarnowie Podgórnym „Turniej 
TARNOVIA CUP 2012”. 

Pierwszy start 
Weroniki 

Udany start młodych 
szpadzistów UKS ATLAS

Weronika Nawrot - szpa-
dzistka  UKS ATLAS 
i uczennica klasy I Li-

ceum Ogólnokształcącego w Tar-
nowie Podgórnym raz pierwszy 
wystąpiła z reprezentacją Polski  na 
Pucharze Europy Kadetów w Szpa-
dzie w austriackim Klagenfurcie. 

W zawodach, 27 październka, 
wystartowały 164 zawodniczki 
z 25 krajów. Weronika na sześć 
walk eliminacyjnych wygrała 4, 
a następnie w eliminacjach bez-

pośrednich o awans z grona 128 
do 64 zawodniczek pokonała re-
prezentantkę Szwecji. Nieste-
ty w następnej rundzie przegra-
ła z bardzo silną Niemką (która 
ostatecznie była 3) i zakończyła 
zawody na 52. miejscu.

Nasza zawodniczka po raz 
pierwszy uczestniczyła w zawo-
dach tej rangi – start należy uznać 
zatem za udany. Weronika została 
już powołana do reprezentacji na 
następny Puchar Europy Kadetów 
10-11 listopada w niemieckim 
Heideheim. 

Życzymy jeszcze lepszego 
wyniku!

 ~Trener Paweł Kapłon
Wyjazd Weroniki na  

zawody finansowo wsparła  
Gmina Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
informuje, że w dniu 12 listopada 2012 r. wywiesił w siedzibie  

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicz-
nej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu:
•	 TARNOWO PODGÓRNE:
 - Działka nr 1574, pow. dzierżawy około 250 m2

 - Działka nr 983, pow. dzierżawy 50 m2

 - Działka nr 649, pow. dzierżawy 0,43 ha

•	 PRZEŹMIEROWO: 
 - Działka nr 1263/1, pow. dzierżawy 91 m2

 - Działka nr 1259/6, pow. dzierżawy 132 m2

•	 SADY: 
 - Działka nr 122/4, pow. dzierżawy 3222 m2

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel. 61 89-59-
289.

Wydział Finansowy informuje

Wydział Finansowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne uprzej-
mie przypomina, że 15 listopada br.  upływa  termin płatno-
ści :

- IV raty podatku od nieruchomości,
- IV raty podatku rolnego.

Wpłat dokonywać można u sołtysów poszczególnych miejscowości  
lub na konto indywidualne podatnika umieszczone na decyzji wymia-
rowej za rok 2012.

Płatności realizować można również poprzez  Punkt Kasowy Banku 
Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym, który działa w  budynku 
Urzędu Gminy - od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00.  

~A.W.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

ś.p.

Henryka Bartkowiaka

Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi 
Murawskiemu,

Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeuszowi Czajce,

Posłowi Waldy Dzikowskiemu,
delegacjom i pocztom sztandarowym,

krewnym, znajomym, sąsiadom,
za liczny udział w uroczystości,
za złożone kwiaty, modlitwę,

intencje mszalne i kondolencje
serdeczne podziękowanie

składa żona z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
we Mszy Św. pogrzebowej  

i ostatniej drodze na miejsce 
wiecznego spoczynku

ŚP

Kazimierza Góreckiego
zm. 13.10.2012 r,

Rodzinie, Księdzu Proboszczowi, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym 
za ofiarowane msze św. i złożone 

kwiaty

składa żona i syn z rodziną

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 12.11.2012 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Dzień Niepodległości, fot. M. Lewoczko.

Rodzinie  

śp. Kazimierza  
Góreckiego 

wyrazy współczucia składa  
sołtys Mieczysław Paczkowski,  
Rada Sołecka i Radni Baranowa

Naszej koleżance Krystynie 
Bartkowiak wyrazy szczerego 

współczucia  
z powodu śmierci 

Męża 

składają zarząd oraz 
członkowie Klubu Seniora  
w Tarnowie Podgórnym.

Nie doczekała inauguracji kolejnego semestru. 
Zmarła wspaniała opiekunka sekcji turystycznej, 

której oddana była całym sercem. Członek 
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tarnowie Podgórnym. Zawsze uśmiechnięta, 
pogodna, służąca pomocą,  
człowiek o dobrym sercu

Kazimiera Kubiak

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia  
w imieniu studentów UTW składa Zarząd.

Wszystkim, którzy 
wspierali nam w 

trudnych chwilach po 
śmierci brata  

serdecznie dziękuję

Wiesława Błaszyk  
z rodziną
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DAM PRACĘ
• CGS drukarnia sp. z o.o. w Mrowinie za-
trudni osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności.0618960677, email: agniesz-
ka.szulc@cgs.pl
• Przyjmę panią pokojową do pracy. Prosi-
my przesyłać swoje CV na adres hotelu: ho-
tel@hotelorange.pl lub składać osobiście w 
recepcji hotelu Orange, Przeźmierowo.
• Poszukuję opiekunki do osoby starszej 
oraz pomocy w prowadzeniu domu. Praca- 
pn.-pt. 8 godzin dziennie w Przeźmierowie. 
Tel 602 28 50 14.
• Poszukuję pani do sprzątania domu w 
Przeźmierowie. Praca w piątki ok 5-6 godz. 
(stawka: 10zł/godz.) Tel: 696 443 958 (pn-
-pt po 16:00 lub weekend)

• Salon urody FEEL BEAUTY w Tarnowie 
Podgórnym. Poszukuje uczennic na sta-
nowisko kosmetyczka, wizażystka, masa-
żystka. tel. kontaktowy. 518-838-428.

SZUKAM PRACY
• Doświadczona opiekunka (mama) zaj-
mie się dzieckiem (dziećmi) u siebie lub w 
domu malucha! 691-227-569
• Emerytka podejmie pracę, zaopiekuje się 
dzieckiem - 669-925-459
• Studentka UM udzieli korepetycji z che-
mii, gimnazjum, liceum. tel.515 142 450
• Pani (46 lat) wykształcenie wyższe szuka 
pracy - najchętniej korepetycje na wszyst-
kich poziomach ( angielski i przedmio-
ty ścisłe ) lub opieka nad dzieckiem po-

wyżej 3 lat lub inne propozycje. kontakt: 
728510846
• Poszukuję pracy biurowej w Tarnowie Pod-
górnym lub w okolicach. Ostatnio pracowa-
łam jako sekretarka, tel. 608-522-914
• Kierowca kat. C z doświadczeniem wy-
wrotka, szuka pracy, tel. 694 043 808.
• Liście zgrabię, przygotuję ogród do zimy, 
tel. 660 048 070.
• Opiekunka, doświadczenie, dyspozycyj-
ność zaopiekuje się dzieckiem, dziećmi, 
może być od zaraz, tel. 512 845 407.
• Mężczyzna lat 33 z uprawnieniami ob-
sługi maszyn budowlanych doświadczenie 
w naprawie maszyn Catepillar specjalista 
ds. gospodarki magazynowej, bhp w trans-
porcie wewn. Szuka pracy. Gwarantuję 
profesjonalizm i zaangażowanie, tel. 601 
433 117.

• Kierowca z samochodem dostawczym 
bus  szuka pracy tel. 698 729 868  
• Szukam pracy zwiazanej z ogrodem po-
rządki ,skosze trawe,oprysk,przytne krze-
wy 782 785 462   
• Szukam pracy w reklamie, posiadam sa-
mochód oraz  przyczepę 792 426 077 
• Szukam pracy. Mam samochód dostaw-
czy BUS  - wystawię FV - 696-476-239
• Przytnę gałęzie, liście zmiotę, odgarnę 
śnieg - 517 536 373
• Pani na emeryturze z wieloletnim do-
świadczeniem (referencje) zaopiekuje się 
dzieckiem - od 01.2013 tel: 607-593-600
• Pani (46 lat) wykształcenie wyższe szuka 
pracy - najchętniej korepetycje na wszyst-
kich poziomach ( angielski i przedmioty ści-
słe ) lub opieka nad dzieckiem powyżej 3 lat 
lub inne propozycje. kontakt: 728 510 846

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

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

SZUKAM TANIEGO POKOJU
MIEJSCA NA NOCLEG

PRACUJĄCY, PALĄCY
ZAOPIEKUJE SIĘ, POSPRZĄTAM

tel. 661 804 800

ogłoszenie o pracę Pomocnik introligatora.indd   212-11-09   15:02

Praca stacjonarna przy komputerze – przyjmowanie i rejestracja zamówień.
Wymagana umiejętność pracy na komputerze

Preferowane są osoby ze znajomością języka niemieckiego
Bardzo dobre warunki pracy

Oferty – CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres

PRACA
Firma handlowa w Dąbrowie k.Poznania (przy wyjeździe na Buk)

poszukuje pracownika do działu handlowego

rekrut.dabrowa@wp.pl

Dla kulturalnej Pani, pełne  
utrzymanie i mieszkanie w zamian  

za drobną pomoc.  
Szczegóły do omówienia. 

Tel. 61 8142 015
Przeźmierowo

PROWADZENIE KSIĄG
KADRY, PŁACE, ZUS, VAT

TEL. 668 807 652
CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
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665 045 566

J. ANGIELSKI
Korepetycje • Egzaminy

Zaprasza   na     koncerty!
W S T Ę P   W O L N Y !

Czwartek,     
29 listopada

Start – godzina 20-ta

miss furia
sobota, 8 grudnia

start – godzina 20-ta

U nas także obejrzysz mecze Lecha Poznań, zagrasz w bilard
lub zorganizujesz imprezę okolicznościową!

Zawsze świeże Informacje o koncertach:
www.001motocafe.pl

tel. 782 260 060
facebook.com/001motocafe

Przeźmierowo, rynkowa 158 - naprzeciwko stacji orlen

SIEROSŁAW ul. PROSTA 29

tel. 691 134 590

PRACOWNIA
KRAWIECKA

usługi, szycie miarowe,
projektowanie odzieży

MIESZKANIE SPRZEDAM

793 032 664

Lusowo 50,7 m2
bez czynszu

PO
MAR
AŃ
CZAR
NIA re
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ra
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a 
&

 k
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rn

ia Zapraszamy
dzieci w dniu 30.11.br od godz 16.00  

na Andrzejki

a dorosłych na Sylwestra
zgłoszenia na obie imprezy  

kom. 601 481 411
Więcej inforamcji na stronie
www.pomaranczarnia.info

kupGRZEJNIK@gmail.comG
RZ
EJ
N
IK
I 

Purmo C22 600*800 -282,0 +VAT

lub markowy zamiennik -239,5 +VAT

Purmo CV22 600*800 -348,0 +VAT

lub markowy zamiennik -295,5 +VAT

rabaty od 50%
503-894-297Oferujemy również inne wymiary!!!

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
0602 385 955
0605 889 818

rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA NA:

                     ANGIELSKI             NIEMIECKI           HISZPAŃSKI

OFERUJEMY:
   • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
   • kursy i audyty dla fi rm,
   • kursy z dojazdem do domu,
   •  program autorski "Ckjowa szkoła"

-  pozalekcyjne zajęcia na terenie szkół 
podstawowych oraz zajęcia w przedszkolach,

   • tłumaczenia stron www.

INFO I ZAPISY: 691 735 035
E- MAIL: ckjo@op.pl

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

JESTEŚMY OŚRODKIEM AKREDYTOWANYM  ETS, 
PRZEPROWADZAMY EGZAMINY TOEiC. 

Bliższe informacje o terminach sesji na Naszej stronie: www.ckjo.pl

podstawowych oraz zajęcia w przedszkolach,

US¸UGI ELEKTRYCZNE - SYSTEMY ALARMOWE

504 136 906 602 216 118

- AWARIE
- INSTALACJE NOWE, MODERNIZACJA
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SIECI KOMPUTEROWE
- NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI

- SYSTEMY ALARMOWE
- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
- SYGNALIZACJA POŻARU
- KONTROLA DOSTĘPU
- DOMOFONY
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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

GEODETA
509 553 381

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

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”
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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

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

ul. Wiosenna 43, Baranowo

Karolina Wielopolska
logopeda 

ul. Malwowa 5, 60-175 poznań
kom.: +48 500 120 631 
e-mail: logopeda@zrodlomowy.pl
www.zrodlomowy.pl

C-0 M-80 Y-95 K-0
ORACAL - 301

C-0 M-20 Y-100 K-0
ORACAL - 021

C-35 M-100 Y-35 K-10
ORACAL ~ 308*
* zalecany wydruk z CMYK
 
C-0 M-0 Y-0 K-80
ORACAL - 714

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

Zapraszamy!

US¸UGI
502 315 302

REMONTOWO-BUDOWLANE

INSTALACJA ANTEN
TELEWIZJA
CYFROWA, SATELITARNA

509 156 005
DVB-T

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

BIURO RACHUNKOWE

EMEL
Przeźmierowo, ul. Piaskowa 21

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

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

ZABAWA 
ANDRZEJKOWA 

30.11.2012 r.

La Siesta
muzyka na żywo

Tarnowo Podgórne
rezerwacja 500 20 27 28 www.tani-kurier.net

• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL. RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL. KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

☎  881-511-050

 biuro@tani-kurier.net

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10, 60-446 POZNAŃ

☎  881-511-040

PROMOCJA 
- ZWROT POBRANIA NASTĘPNEGO DNIA PO DORĘCZENIU!

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462

Pokój do wynajęcia
Przeźmierowo 

25m2, umeblowany
Tel. 697 718 788

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

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

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

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

• Wywóz Êniegu

604 116 657
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KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
I AUTOMATYKA BUDYNKU

• kompleksowe wykonanie
• inteligentny dom (systemy instalacji HOMIK, FIBARO)

ADAM CIŻLA  663 722 451

-projekty

-adaptacje

a  r  c  h  i  t  e  k  t

tel.: 696 466 652 mh@c7.pl

-inwentaryzacje

-doradztwo

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw, rodzinna

POMOC SEKSUOLOGICZNA

NAUKA
ANGIELSKIEGO
wolne miejsca w

godz. 9.00 - 14.00

698 873 335

Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
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

• PRZYŁĄCZY WOD-KAN, GAZ • INSTALACJI GAZOWYCH •
• ZJAZDÓW DO POSESJI • ODTWARZANIE NAWIERZCHNI •
• ORGANIZACJI RUCHU • OPERATY WODNOPRAWNE •
• ADAPTACJE PROJEKTÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH •

PROJEKTY:

STUDIO DK  UL. SIELSKA 17D; 60-129 POZNAŃ
Info@studiodk.pl • www.studiodk.pl • tel. 662 278 552

• Reportaże
• Kursy fotografii

FOTOGRAFIA
Ślubna

605 188 010
kxrx@wp.pl

DZIA¸K¢ SPRZEDAM
Ceradz Dolny 907 m2

media, warunki zabudowy
CENA: 87.000,-

721 766 280

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

SŁYNIEMY Z G¢SINY
Zapraszamy - Restauracja GlamourCZYSZCZENIE PIERZA

SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

MATEMATYKA
Kurs przedmaturalny

Tel. 606 935 005
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SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

LEKCJE TAŃCA
DLA NARZECZONYCH

I SENIORÓW W KAŻDYM WIEKU

600 953 604
TANIO - ZAPRASZAM

KÄRCHER
szybkoschnàcy
513 897 226

www.karcher-poznan.net

Gabinet
Psiej Urody

ul. Kościerzyńska 9
Poznań-Smochowice
tel. 796 127 287

80 m2 luksusowej
powierzchni
Psiego SPA

NOWYADRES

• Reklama świetlna: 
 kasetony, litery podświetlane

• Tablice, szyldy, napisy przestrzenne

• Reklama wewnętrzna, grafika na witrynach

• Oklejanie samochodów, przyciemnianie szyb

• Wydruki wielkoformatowe, banery

• Stojaki, standy, potykacze, gabloty

• Poligrafia i druk: książki, gazety,   
 plakaty, foldery

• Kalendarze firmowe

• Gadżety reklamowe

ul. Ogrodowa 15 +48 662 763 276
o�ce@helios.biz.pl
www.helios.biz.pl

Mariusz Holodynski

Jesteśmy inni
od innych.

Jako międzynarodowa agencja reklamowa oferujemy 

od profesjonalnej kreacji do końcowego, gotowego produktu. 

Doradzimy Państwu rozwiązania z uwzględnieniem materiałów i 
rozwiązań technicznych, a nasze zaangażowanie w stworzenie 
Państwa reklamy stanie się otwartą drogą do sukcesu. Jesteśmy 
agencją marketingu  integrowanego działającą od 30 lat na 
rynku austriackim. 

Kreujemy profesjonalną wizualizację potrzeb naszych Klientów, 
którzy nie płacą nam za to, abyśmy mówili tylko to, co chcieliby 
usłyszeć. Poprzez nasze doświadczenie i międzynarodowe 
kontakty gwarantujemy Państwu najniższą cenę i najwyższą  
jakość.
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MY

CY
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K
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kompleksową obsługę marketingową �rm oraz osób prywatnych 

Innowacyjna Agencja Reklamowa

62-081 Przezmierowo

607 668 942
henryk.popko@gmail.com

Wycena nieruchomości
Wycena przedsiębiorstw

Kredyty hipoteczne
Kredyty dla �rm

605 693 795
brygida.popko@gmail.com

www.realhouse.pl

Na sprzeda˝ parterowy dom w Baranowie
Powierzchnia 140 m2, działka 1464 m2

Dom gotowy do zamieszkania z piękną działką

512 427 857
504 677 338

DREWNO KOMINKOWE
i OPA¸OWE
(transport)
661 977 269

AUTO WIECHU
GEOMETRIA UKŁADU JEZDNEGO • POMOC DROGOWA

BLACHARSTWO • MECHANIKA 

Przeźmierowo, ul. Wysogotowska 90
tel. 61 8141 341, kom. 602 487 840

Rynkowa

Giełda

Wysogotowska

K
o

śc
ie

ln
a
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www.realhouse.pl

Na sprzeda˝ nowoczesny dom na zamkni´tym, 
strze˝onym osiedlu w Tarnowie Podgórnym.

Powierzchnia 150 m2, działka 600 m2

Dom gotowy do zamieszkania.

512 427 857, 504 677 338

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

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

SKUPUJ¢ AUTA

663 85 72 00

Sprawne w dobrym stanie lub po stłuczce osobowe, vany.
Korzystna wycena, umowa, gotówka od ręki.

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI,
   KARCZOWANIA
• PODWYŻSZANIE TERENU
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU-ŚMIECI
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3

   NA GRUZ, ŚMIECI

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

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107 604 553 920

Wymiana opon 
z wyważaniem 

– już od 60zł/kpl.
pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 15

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT

 
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00

Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

660 140 488

PSYCHOLOG
• psychoterapia indywidualna
• terapia par
• konsultacje psychologiczne i seksuologiczne

ANGIELSKI

791 377 795
nauka, korepetycje

dzieci, młodzież, matura
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62-081 Przezmierowo ul.Rynkowa 63  tel 61 8163-900, 910
mail: med-lux@med-lux.poznan.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX

zapraszamy pacjentów
w ramach NFZ i prywatnie, osoby z kartami

prywatnych ubezpieczeń,
pracowników na badania medycyny pracy

LEKARZE SPECJALIŚCI W RAMACH NFZ
• neurolog dzieci i dorosłych • alergolog • laryngolog •

• reumatolog • ortopeda • chirurg •
• pulmonolog • okulista • kardiolog •

• dermatolog • proktolog •
 

LEKARZE RODZINNI, SPECJALIŚCI INTERNY I PEDIATRII

BADANIA MEDYCYNY PRACY W PELNYM ZAKRESIE, BADANIA WSTĘPNE
KONTROLNE I OKRESOWE

BADANIA KIEROWCÓW, BADANIA NA TERENIE ZAKŁADÓW PRACY
 

LEKARZE SPECJALIŚCI-GABINETY PRYWATNE
• endokrynolog • ginekolodzy-połoznicy •

• urolog • chirurg onkolog •
• ortopeda dziecięcy • terapia manualna kręgoslupa •

• dietetyk • chirurg naczyniowy • stomatolog •
• fizykoterapia •

PRACOWNIA RTG I USG
LABORATORIUM

ECHO SERCA, PRÓBA WYSIŁKOWA, HOLTER EKG I CIŚNIENIA
DOPPLER NACZYŃ, USG STAWÓW, KTG

KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA
 

PSYCHOLOG - PSYCHOTERAPIA
TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

                         
PRZYJĘCIA PACJENTÓW Z KARTAMI UBEZPIECZEŃ

PRYWATNYCH   Medicower, Signal Iduna, Allianz, Vision
Enelmed, Medica Polska

 
CHIRURGIA STOPY, HALLUXY, PALCE MŁOTKOWATE- operacje bez gipsu
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ABAKUS

Biuro Rachunkowe
tel./fax (61) 816 42 16

e-mail: biuro@abakuspro.pl

PRO sp. z o.o.§
www.abakuspro.pl

ul. Poznańska 101, 62-080 Tarnowo Podgórne

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t - 700 zł transport GRATIS
WORKI 25 kg - 18 zł

MECHANIKA
WULKANIZACJA

MW Serwis: Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
507 406 572

NISKIE CENY

KONKURENCYJNE CENY

KOMPLEKSOWE WYKONCZENIE WNĘTRZ
DANEX - DANIEL CACKO
e-mail:danex@op.pl, tel 697 008 007

OFERTA:
• SUFITY PODWIESZANE • ELEWACJE
• SCIANKI DZIAŁOWE
• OCIEPLANIE I ZABUDOWA PODDASZY
• UKŁADANIE GLAZURY TERAKOTY
• MONTAŻ STOLARKI DRZEWNEJ
• MALOWANIE,TAPETOWANIE
• UKŁADANIE PANELI
• SZPACHLOWANIE
• TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
• OKNA MONTAŻ DEMONTAŻ
• ZABUDOWY KUCHNI • SCHODY

 886 600 173

HENBUD
US¸UGI

REMONTOWO
BUDOWLANE

SOLIDNIE-FACHOWO

TEL. 600 373 725

ALIANZ UBEZPIECZENIA
ŻYCIE, EMERYTURA, KOMUNIKACJA,

FIRMA, ZDROWIE, OC, PODRÓŻ
LINDA FRANKUS

nowocześnie urządzone
74 m2, Tarnowo Podgórne

Sprzedam mieszkanie

tel. 507-157-616

TANIO SPRZEDAM DOM
Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ

W PRZEŹMIEROWIE
UL. KOŚCIELNA, TEL. 516 62 13 62

40 lat doświadczenia
w organizowaniu wesel

Mosina, ul. Konopnickiej 1a

PROMOCJE
10% RABATY na wybrane terminy wesel

§ WESELA OD 105 zł, także przy STOŁACH OKRĄGŁYCH
§  POKOJE - HOTEL od 90 zł
§ Przy rezerwacji całego hotelu - rabat do 300 zł
§ Bez korkowego i jakichkolwiek ukrytych, dodatkowych opłat
§ Catering od 5 zł/szt. - pełna oferta na www
§ Przyjęcia pogrzebowe od 28 zł/os.
§ Komunie, urodziny, jubileusze i inne uroczystości rodzinne

Sprawdź nas - zadzwoń tel. 61 8132 746
lub wejdź na www.hotelmorena.pl

ANDRZEJKII SYLWESTERBAL KARNAWAŁOWY

KÄRCHER

607 95 11 50

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia itp.

Dywany - wykładziny
Tapczany - Fotele

Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne

Mycie okien i Dużo więcej

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

STOMATOLOGIA

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

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

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
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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

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

L OÊrodek Szkolenia Kierowców

DUKAT
Poznaƒ, ul. Dàbrowskiego 98, 

tel. 61 8417739, kom. 0501 707 099

Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA – 1 250 z∏

ka˝dy wtorek, czwartek 17.30;
lekarz, ksià˝eczki na miejscu

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki

601 704 832

Zakład Usług Robót Ziemnych
i Transportowych

Adam Kaczor
• usługi koparko-ładowarką, koparką kołową, mini-koparką
• transport do 2 ton
• prace wyburzeniowe
• wykopy pod kanalizację

Wysogotowo
( 601 412 560 www.kaczkop.pl

• odśnieżanie

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%
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BIURO
RACHUNKOWE
Justyna Mizera (Świad. kwalif. Min. Fin. 5607/97)

Rok zał. 1998

Mrowino, ul. Poznańska 44, tel. 605 305 507, tel./fax 61 814 47 74
e-mail: justyna.mizera@wp.pl

- Księgi rachunkowe
- Księgi przychodów i rozchodów
- Ryczałt

- ewidencja VAT
- rozliczanie PIT, ZUS
- Sprawy kadrowe i płace

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

ELEKTROINSTALACJE

501 706 608
501 706 611

– pomiary, projekty
– wykonawstwo

www.wir-energia.pl

– kompensacja
    mocy biernej
– rozdzielnie elektr.
– ogrzewanie elektr.

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

Grunwaldzka 324, Zàbkowicka 4/6
60-166 Poznaƒ

Tel. 61 867 99 01, 61 864 15 41
504 046 233, Fax 61 867 99 01
www.klinikagrunwaldzka.pl

Najlepsza ortopedia, chirurgia r´ki
oraz chirurgia ogólna w Poznaniu.

Rejestracja pacjentów codzienie od 08.00-20.00

Zapraszamy pacjentów w ramach NFZ, a tak˝e prywatnie:

ortopedia i traumatologia narzàdu ruchu, 

chirurgia r´ki, chirurgia ogólna, 

chirurgia szcz´kowo-twarzowa,

chirurgia plastyczna, ginekologia i po∏o˝nictwo,

chirurgia dzieci´ca, neurologia, 

gastroenterologia, endokrynologia, laryngologia,  

rehabilitacja, terapia uzale˝nieƒ, seksuologia 

i terapia par, gabinet psychoterapeutyczny i grupy 

wsparcia, dietetyka, pracownia RTG, USG, labora-

torium analiz lekarskich

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

Andrzejki w stylu

• Pakazy taƒca wykonane przez grup´ baletowà Incanto

•  Profesjonalny DJ „Tomeq” 

zagra rytmy latino i znane przeboje

• Konkursy oraz niespodzianki

• Wykwintne menu

• Mo˝iwoÊç przyniesienia własnego alkoholu

• Wyjàtkowa cena 99 zł/os.

Kontakt: 721 294 204

30.11.2012
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KOPARKO-¸ADOWARKA

696 770 925

us∏ugi roz∏adunku,
za∏adunku, wykopy

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

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

SK¸AD OPA¸U
SKÓRZEWO

ul. Poznańska 10, tel. 797 492 532

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.wegiel-poznan.pl

Najlepsze Ceny!

Ostatnia 4b, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 670 99 50, kom. 696 786 036, busrent@busrent.com.pl

www.busrent.com.pl

WYNAJEM AUT

BEZ KIEROWCY
Z KIEROWCą

REGULARNY PRZEWÓZ 
OSÓB DO DANII

9 OSOBOWYCH

(przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
od 3.11 - soboty 8.00-13.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
DU˚Y WYBÓR PRODUKTÓW FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

AUTO POMOC
HOLOWANIE do 1000 km!

tel. 609 330 249

LOKALE U˚YTKOWE W ROKIETNICY
MAM DO WYNAJ¢CIA:

• 77m2 (LOKAL Z WITRYNĄ) •
• 140m2 • 38m2 •
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TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

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

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

061 814 27 12 

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

CAT - koparko ∏adowarka

ODÂNIE˚ANIE

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

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

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ 530 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 690 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 725 zł/tona
KOSTKA 795 zł/tona
     

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

Sylwester w Glamour

Cena
250 zł/os.

Szampaƒska zabawa przy muzyce na ˝ywo

Przepyszne Menu

Pokazy sztucznych ogni oraz inne atrakcje

Mo˝liwoÊç przyniesienia własnego alkoholu

Kontakt: 721-294-204
email: k.witkowski@instytut-glamour.pl

Możliwy dojazd do klienta

CHEMIA KOREPETYCJE

tel. 504 829 491
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

Nowy adres!

E  ROMETAL
KOWALSTWO  i  AUTOMATYKA  BRAM

ul. Laskowa 7, 62-081 PrzeŸmierowo
tel. 61 814 23 79, kom. 502 710 740

www.eurometal.net.pl

do bram przesuwnych, skrzyd³owych, gara¿owych

OGRODZENIA OZDOBNE kute i nowoczesne
BALUSTRADY wewnêtrzne i zewnêtrzne
BRAMY GARA¯OWE segmentowe Nice
SPRZEDA¯, MONTA¯ i SERWIS AUTOMATYKI

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 MIESZKANIA 70M2 PRZEŹMIEROWO 

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

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

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

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

WYPRZEDAŻ ODZIEŻY
Z HURTOWNI ENIGMA

LIKWIDACJA
Lotnicza 51, Przeźmierowo

tel. 61 8 142 415

• urodziny
• stypy
• catering
 Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Sala na 100 osób

Sylwester: 31.XII.2012

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo
Podgórne

Sala Bankietowa „Strzelnica”
www.facebook.com/SalaBankietowaStrzelnica
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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

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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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

ANGIELSKI, ROSYJSKI
664 083 393

KOREPETYCJE

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Kancelaria Szewczyński&Stolz
zaprasza do współpracy w zakresie:

Odbiór dokumentów w siedzibie klienta w dogodnym terminie

n  prowadzenia wszyskich form księgowości, 
      kadr oraz vat dla rolników

n  doradztwo gospodarcze, zakładanie i przekształcenia spółek
n  pisanie biznesplanów, tworzenie modeli � nansowych

n  doradztwo w zakresie pozyskania � nansowania projektów inwestycjnych

tel: 605-296-347, 61-887-66-35, szewczynski@onet.pl

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw, rodzinna

POMOC SEKSUOLOGICZNA
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