
sąsiadka~czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ grudzień 2013 ~ nr 12 (273) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318

Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice 
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady 
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo 

www.sasiadka-czytaj.pl

1 stycznia  
Powitanie Nowego Roku - str. 36

11 stycznia  
Koncert Noworoczny - str. 25

12 stycznia  
Finał WOŚP - str. 11



2       / sąsiadka~czytaj / grudzień 2013

na wstępie
Szanowni Państwo!
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu, by 
był to czas przepełniony radością i  rodzinnym ciepłem. 
A Nowy Rok przywitajmy wspólnie na pokazie sztucznych ogni 
w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. A potem czeka nas 
weekend pełen atrakcji: w sobotę, 11 stycznia zapraszamy na 
Koncert Noworoczny, a w niedzielę 12 stycznia wspieramy 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wszystkiego najlepszego!

Zapraszam do lektury!
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

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
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie weterynaryjne 983
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

Przychodnia Lekarska SALUBER  
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 Podg. 61 818 08 32
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg. 61 818 08 34
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 

Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie,  
ul. Przemysłowa 13

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

ZEBRANIA WIEJSKIE 2014
DZIEŃ GODZ. 18.00 GODZ.20.00

7.01 wt KOKOSZCZYN GÓRA

8.01 śr RUMIANEK CERADZ KOŚCIELNY
9.01 czw LUSÓWKO JANKOWICE

14.01 wt LUSOWO SWADZIM

15.01 śr BARANOWO CHYBY

16.01 czw SADY BATOROWO

20.01 pn SIEROSŁAW WYSOGOTOWO

21.01 wt TARNOWO PODG. 

23.01 czw PRZEŹMIEROWO

Zebrania wiejskie odbywają się w świetlicach za wyjątkiem:
- Baranowo – Aula Gimnazjum,
- Przeźmierowo – „Stara kotłownia”,
- Tarnowo Podg. – sala GOK.

Od 1 stycznia inaczej
Od 1 stycznia obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Gminy:
 poniedziałek   8.30 – 18.00
 wtorek – czwartek  7.30 – 15.30
 piątek   7.30 – 14.00

Zmieniają się także godziny przyjęć Wójta:
 poniedziałek   15.00 – 17.00  
 czwartek    14.00 – 15.15 

Bez zmian pozostają godziny przyjęć Przewodniczącego Rady 
Gminy:

 poniedziałek   15.00 – 17.30
 czwartek   10.00 – 12.00 

~ARz
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pytania do wójta

Gdzie zgłaszać awarie prądu i nieodśnieżone drogi ?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Grudzień rozpoczął się od potężnej śnieżnej 
wichury. Przez zasypane śniegiem drogi z trudem 

dotarliśmy do domu. Potem przez kilkanaście godzin 
nie mieliśmy prądu. Kto jest odpowiedzialny za 

odśnieżanie dróg na terenie Gminy?  
Gdzie zgłaszać awarie prądu? 

Rzeczywiście warunki atmosferyczne na początku grudnia znacz-
nie utrudniły życie. Po przejściu huraganu wiele domostw było 
pozbawionych energii elektrycznej. Wszelkie awarie prądu na-

leży zgłaszać wybierając numer pogotowia energetycznego 991 lub po-
sterunków energetycznych: w Tarnowie Podgórnym tel. 61 814 63 80 
i w Kiekrzu tel. 61 848 28 62. Warto wiedzieć, że informacje o plano-
wanych wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej spółki Enea 
(www.enea.pl, istnieje możliwość otrzymywania newslettera w formie 
elektronicznej).

Natomiast za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialni są ich właści-
ciele: 

Drogi krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GDDKiA, oddział w Poznaniu, rejon Nowy Tomyśl, obwód Swa-
dzim – tel. 61 8665 834, 696 140 620

DK 92 Poznań – Pniewy 
S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania)

Drogi wojewódzkie - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 
tel. 61 82 65 098, 61 82 65 392 wewn. 117

184 Poznań – Szamotuły 
307 Poznań – Buk

Drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych tel. 508 236 315
1872P Tarnowo Podgórne – Kaźmierz III standard
1890P Grzebienisko – Jankowice IV standard
2392P  Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Dopiewo IV 

standard
2404P Złotkowo – Tarnowo Podgórne (ul. Rokietnicka) III standard
2405P  Przeźmierowo – Poznań (ul. Rynkowa w Przeźmierowie) II 

standard
2417P  Lusowo – Dąbrówka (ul. Nowa i ul. Zakrzewska w Lusowie) 

II standard
2418P Batorowo – Wysogotowo II standard
2419P Sady – Lusowo – Lusówko III standard
2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo III standard
2421P Sady – Kiekrz IV standard

Standardy odśnieżania przyjęte przez ZDP:
II – jezdnia odśnieżania i śliskość zlikwidowana na całej szerokości 

do 4 godz. 
III – jezdnia odśnieżona na całej szer. śliskość zlikwidowana na 

skrzyżowaniach z drogami, przejazdach kolejowych, odcinki o pochy-
leniu >4% do 6 godz., 

IV – prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 
Zabiegi odśnieżające będą przeprowadzane po ustaniu opadów śniegu. 
Pozostałe drogi to drogi gminne lub wewnętrzne. W tym przypad-

ku w sprawach zimowego utrzymania prosimy o kontakt z Tarnowską 
Gospodarka Komunalną TP-KOM, pon-pt 7.00-15.00 tel. 61 814 64 30 
w.441 i 434, po 15.00 i dni wolne tel. 507 024 044. W pierwszej kolej-
ności odśnieżane są drogi zapewniające przejezdność komunikacji au-
tobusowej. 

Sygnały o wszelkich utrudnieniach przyjmuje również Straż Gminna, 
tel. 61 814 79 86.
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono rozbudowę świetlicy 

 Trwa rozbiórka budynku komunalnego 
przy ul. Szamotulskiej

 Zakończono opracowanie projektu kana-
lizacji deszczowej na ul. Rolnej

Batorowo

 Trwa budowa chodnika na ul. St. Bato-
rego

Chyby

 Ogłoszono przetarg na  budowę kanali-
zacji deszczowej w ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na molo.

Jankowice

 Trwa budowa chodnika na ul. Wiśniowej 

Kokoszczyn

 Trwa przebudowa ul. Krętej (połączenie z 
Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Trwa budowa remizy i biblioteki 

 Trwa adaptacja poddasza  w Muzeum

Lusówko 

 Trwa opracowanie projektu przebudowy 
świetlicy.

Przeźmierowo

 Zakończono przebudowa ul. Morelowej

 Zakończono rewitalizację zieleni przy 
Rynkowej.

 Trwa przebudowa ul. Krótkiej

 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-
źmierowo

Sady

 Ogłoszono przetarg na budowę oświe-
tlenia drogowego ulic Limbowej i Jawo-
rowej w Sadach - etap II

Swadzim

 Trwa budowa przyłącza wody do budyn-
ku świetlicy 







 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

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Podczas uroczystej Gali, któ-
ra miała miejsce 25 listo-
pada w Katowicach, Wójt 

Tadeusz Czajka odebrał tytuł i 
statuetkę Symbol Polskiej Samo-
rządności, przyznany Gminie Tar-
nowo Podgórne. 

Symbol to ogólnopolski pro-
gram promocyjny prowadzony 
przez redakcję „Monitora Rynko-
wego” Gazety Prawnej. Jego ce-
lem jest budowanie wizerunku w 
oparciu o najbardziej reprezenta-
tywne aspekty działalności. 

Po etapie zbierania i analizo-
wania danych dokonywana jest 
wstępna weryfikacja, zakończo-
na wyborem podmiotów, które 
najbardziej na tytuł Symbolu za-
sługują. W ten sposób powsta-
je lista nominowanych do tytułu 
w poszczególnych kategoriach. 

O tym, kto ostatecznie staje się 
laureatem, decyduje w końcowej 
fazie programu specjalnie powo-
łana Kapituła. Zwieńczeniem każ-
dej edycji Symbolu jest uroczysta 
Gala.

~ARz

Symboliczne wyróżnienie 
dla naszej Gminy

Zaproszenie
4 stycznia 2014 r., od 16.00

Sołtys Chyb i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Chyb doro-
słych i dzieci na Spotkanie Noworoczno-Integracyjne przy ogni-
sku w Chybach na placu parkingowym przy ulicy Szkolnej.   ~na

Informacja dla pacjentów

Pielęgniarsko - Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-
-Rodzinnej SYSTEM s.c. informuje, że od 2 grudnia 2013 r. 
zmienia się adres siedziby firmy oraz miejsca udzielania świad-

czeń: 
Nowy adres to ul. Rokietnicka 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Dni i godziny pracy:
- wizyty domowe od poniedziałku do piątku 8.00-18.00,
- wizyty w gabinecie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-10.00 

oraz 17.00-18.00. ~Systema

Wielkopolska Nagroda Jakości w XV edycji konkursu została 
przyznana Wytwórni Artykułów z Gumy i Silikonu Wojcie-
cha Janczewskiego. Kapituła konkursowa doceniła starania 

na rzecz stałego podnoszenia standardów produkcji i warunków pracy 
w przedsiębiorstwie. Ogłoszenie wyników miało miejsce 17 listopada 
podczas gali w poznańskim hotelu Bazar. ~ ARz

Ze znakiem Wielkopolskiej Jakości
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aktualności

15 listopada Wójt Tade-
usz Czajka, w obecno-
ści II Zastępcy Wój-

ta Piotra Kaczmarka, Sekretarza 
Oskara Cierpiszewskiego oraz 
Skarbnika Gminy Justyny Witko-
wiak, przekazał na ręce Przewod-
niczącego Rady Gminy projekt 
budżetu Gminy na 2014 r. wraz 
z Wieloletnią Prognozą Finan-
sową.  Omawiając najważniej-
sze liczby charakteryzujące ten 
budżet Wójt powiedział, że do-
chody zaplanowano na poziomie 
133 950 tys. zł, a wydatki 127 665 
tys. zł (w tym 20 mln zł  wydat-
ków majątkowych). 

– To dobry budżet, a jego zapi-
sy odwzorowują wytyczne Planu 
Rozwoju Lokalnego.  Konstru-
owanie tego dokumentu wymaga-
ło sporych cięć i przesunięć tym 
bardziej, że w przyszłym roku nie 
mamy żadnych zewnętrznych do-

Projekt budżetu już w rękach radnych

finansowań (w tym roku mieliśmy 
6 mln zł). – powiedział Wójt.   – 
Z drugiej strony planowaliśmy 
większą kwotę dopłaty do spółki 
TP-KOM na inwestycje. Zakła-

daliśmy 2,5 mln zł, jest 1 mln zł, 
ale można będzie już uruchamiać 
część inwestycji. Jeżeli w ciągu 
roku pojawią się wolne środki, to 
przeznaczymy je na dofinansowa-
nie TP-KOM lub na inne – równie 
ważne – inwestycje. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard powiedział 
z kolei, że uroczyste przekazanie 
budżetu jest dobrym zwyczajem 
i symbolem podkreślającym ran-
gę dokumentu. Dowodzi dobrej 
współpracy pomiędzy organami 
Gminy: Wójtem a Radą Gminy. 
Przewodniczący zauważył także, 
że  jest to ostatni w tej kadencji 
budżet procedowany w całości 
przez Radę Gminy.

Projekt budżetu jest teraz anali-
zowany przez komisje Rady Gmi-
ny, natomiast głosowanie zapla-
nowano na sesji 30 grudnia.

~ARz

Gmina Tarnowo Podgórne 
otrzymała certyfikat oraz 
nagrodę główną w Kon-

kursie Gmina Fair Play 2013 
Certyfikowana Lokalizacja In-
westycji w kategorii gmina wielo-
funkcyjna wiejska. Wyniki ogło-
szono 6 grudnia w Warszawie. 
Wyróżnienie odebrał Wójt Tade-
usz Czajka, który uczestniczył 
w Gali w towarzystwie Przewod-
niczącego Rady Gminy Grzego-
rza Leonharda. 

Tytuł Gmina Fair Play przy-
znawany jest tym jednostkom 
samorządu, które dbając o in-
teresy społeczności lokalnych 
stwarzają na swym terenie moż-
liwie najlepsze warunki dla roz-
woju działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej. Nagrodzone zo-
stały działania na rzecz etyki,  
przejrzystości procedur, a także 
postawy sprzyjające podejmo-
waniu przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. 

Jesteśmy Fair Play!
W szczególności konkurs ma na celu:
•	 	wyróżnienie i promocję gmin „przyjaznych dla inwestorów” oraz 

zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwestorów i mediów, 
•	 	promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społeczno-

ścią lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gmina-
mi przyjaznymi dla inwestorów, 

•	 	zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów ob-
sługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w 
wewnętrznej organizacji pracy, 

•	 	wsparcie gmin w wysiłkach czynionych w celu przyciągania no-
wych inwestorów, 

•	 	promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepeł-
nosprawnym, 

•	 	pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efek-
tywnych metod promocji inwestycji, 

•	 	zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości 
w relacjach z przedsiębiorcami. 

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymuje tytuł Fair Play od 2010 r.
~ ARz
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 aktualności

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa  ul. Łąkowej

 Ogłoszono przetarg na dokończenie  
ul. Szkolnej 

Wysogotowo

 Zakończenie budowy ul. Kamiennej

 Trwa budowa ul. Wierzbowej (od ul. Bu-
kowskiej do ul. Długiej)
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Sprawdź, co się 

dzieje w Twojej 

miejscowości

Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił 17 listopada mszę 
św. w świetlicy wiejskiej. Następnie poświęcił krzyż, stojący 
w miejscu, gdzie w przyszłości stanie kościół. W uroczystości 

wzięło udział wielu przyszłych parafian. – Życzę wszystkim tutejszym 
wiernym wytrwałości w dążeniu do stworzenia parafii i wybudowania 
kościoła tak, aby jak najszybciej mogli modlić się we własnym Domu 
Bożym – powiedział ksiądz arcybiskup. Na zakończenie uroczystości 
Ksiądz Adam Przewoźny, proboszcz przyszłej parafii pw. św. Rity, po-
dziękował wszystkim za modlitwę w intencji tworzenia nowej wspólno-
ty. ~ARz

Poświęcony krzyż

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym przeprowadzili 
na terenie Urzędu Gminy działania w ra-

mach kampanii „Drugie Życie”.  W widocznych 
miejscach zostały umieszczone  plakaty informu-
jące o akcji, a 2 grudnia klienci mogli pobrać od 
uczniów oświadczenia woli.

Akcja wzbudziła również  zainteresowanie. Roz-
danych zostało wiele oświadczeń. Cel, który sobie 
założyli uczniowie, został zrealizowany. – Mamy 
nadzieję, że przyczyniliśmy się do wzrostu świado-
mości lokalnego społeczeństwa związanego z pro-
blemami transplantacji. – podkreślali wolontariu-
sze z Liceum.

W Polsce na przeszczep czeka średnio 2 tys. 
osób. Brak narządów jest jedną z najważniejszych 
przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które 
ratują życie i przywracają zdrowie ciężko chorym 
ludziom. Wypełnienie i podpisanie oświadczenia 
jest symbolicznym wyrażeniem swojego stanowi-
ska-woli przekazania narządów po śmierci dla rato-
wania życia ludzkiego.

 ~LO 

Drugie życie w Urzędzie

Od lewej: Ks. Dariusz Madejczyk, Ks. Abp Stanisław Gądecki,  
Ks. Adam Przewoźny

Licealiści zachę-
cali do podpisy-
wania oświad-
czeń woli
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 aktualności

W sobotę 7 grudnia Pa-
saż Przeźmierowo go-
ścił nietypową Osobi-

stość – Świętego Mikołaja, który 
przybył z workiem pełnym róż-
norodnych prezentów w asyście 
Śnieżynek! 

Aby jednak je dostać, trze-
ba było wykazać się sprytem 
i sprawnością. Dzieci zostały 
przepytane z wiedzy o Świętach 
nie tylko w tradycji polskiej, ale 
również z bożonarodzeniowych 
zwyczajów innych krajów. 

Śnieżynki wręczały także żywe 
choinki w rodzinnych zmaga-
niach z umiejętności malowania 
obrazów czekoladą.

Imprezę uświetnił występ aniel-
skich głosów dzieci z Chóru 
Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera w Przeźmierowie pod kie-
rownictwem Jadwigi Jaskólskiej 
oraz dzieci z Przedszkola Leśne 
Skrzaty – grupa Zajączki, które 

Mikołajkowa Sobota - Wyjątkowy Gość 
Pasażu w Przeźmierowie

do występu przygotowały Lidia 
Filipczak – nauczycielka wycho-
wania przedszkolnego oraz ryt-
miczka Lucyna Dudkiewicz.

Na spragnionych wrażeń 
przed Pasażem czekała kolej-
ka na biegun północny, która 
mimo zimowej pogody cieszy-
ła się ogromnym zainteresowa-
niem. Miłośnicy gier w rozmia-
rach XXL mogli zagrać partyjkę 
ogromnymi klockami domino. 
Prawdziwej, ruchowej rozgrzew-
ki zapewnił nam WUEF Fitness 
z Tarnowa Podgórnego, a miejsce 
spotkania z Mikołajem zamieniło 
się w prawdziwą Fabrykę Ręko-

dzielniczą – dzieci malowały nie-
typowe, świąteczne drzewka oraz 
przygotowywały własnoręcz-
nie zdobione ozdoby choinkowe. 
W artystycznej części Pasażu, 
można było również podziwiać 
wystawę prac Koła Plastycznego 
Domu Kultury SEZAM w Prze-
źmierowie pod kierownictwem 
Anny Marcinowskiej-Lenarto-
wicz i Zuzanny Lenartowicz-Mal-
cher.

Tym, których ominęło spotka-
nie uspokajamy, że Święty Miko-
łaj zgodnie z planem pojawi się 
także w naszych domach 24 grud-
nia! ~na

Do Przeźmierowa
przybył  
Św. Mikołaj

Kawa, dobrze spienio-
ne mleko i… wykałacz-
ka – to przepis na kawę 

w świątecznym wydaniu. Pomysł 
przysłał nasz czytelnik, Pan Ma-
rek z Tarnowa Podgórnego: – To 
nie jest trudne. Wystarczył kró-
ciutki instruktaż od pani kelner-
ki i bez problemu dekorowaliśmy 
nasze kawy. Do zabawy można za-
prosić dzieci i wspólnie wyczaro-
wać choinkę na kubku kakao.  

Dziękujemy za inspirację!
~ARz

Świąteczna kawa

Zdjęcia dzięki uprzejmości kawiarni Czekoladowa Chwila z Kiekrza. 
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Sukces ministrantów

30 listopada ministran-
ci z Parafii w Tarno-
wie Podgórnym wzięli 

udział w Turnieju w Piłce Nożnej 
Halowej o Puchar Ks. Proboszcza 
Parafii w Kaźmierzu.

Nasza drużyna trafiła do gru-
py B razem z drużynami z Kaź-
mierza oraz Żydowa. Pierwszy 
mecz z reprezentacją Kaźmierza 
nasi ministranci wygrali pewnie 
i bezproblemowo 6:0. Drugi mecz 
z reprezentacją Parafii z Żydowa 
nie poszedł już naszej drużynie 
tak łatwo. Dopiero w końcówce 
spotkania ze stanu 1:1 udało do-
prowadzić się do skromnego, jed-
nobramkowego prowadzenia 2:1. 
Po dwóch wygranych spotkaniach 
nasi ministranci zajęli pierwsze 

miejsce w swojej grupie. W półfi-
nale na naszą drużynę czekała dru-
ga drużyna grupy A: reprezentacja 
Parafii pw. Św. Krzyża z Szamo-
tuł. Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana i zacięta. Zakończyła 

się ona bezbramkowym remisem. 
W drugiej połowie niestety zabra-
kło sił i przeciwnik ostatecznie 
wygrał to spotkanie 2:0. Jednak to 
mecz o trzecie miejsce okazał się 
najbardziej emocjonujący. Nasi 
ministranci przegrywali na cztery 
minuty przed końcem spotkania 
aż 2:4. Jednak fantastycznie odbi-
li się od dna i w tak krótkim czasie 
udało się im strzelić cztery bramki 
i ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 6:4. Ta wygrana dała 
naszej drużynie brązowe meda-
le i to jak dotychczas największy 
sukces naszych ministrantów.

Nasza drużyna wystąpiła 
w składzie: Mariusz Byliński, Łu-
kasz Duda, Kamil Goroński, Piotr 
Petrus, Szymon Piaskowski, Ma-
teusz Woźny, Mateusz Stasiak (C, 
GK) oraz trener Hubert Kubiak.

~Mateusz Stasiak

Do GKS Tarnovia 23 listopada przyszło ponad 140 osób chcą-
cych honorowo oddać krew. Do badań zarejestrowało się 126 
chętnych, a ostatecznie krew oddało 115 osób (15 po raz pierw-

szy), w tym 31 pań. A 8 zapisało się do bazy dawców szpiku.
Zebrano 51,75 l krwi, co oznacza, że naszym koncie w Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mamy już 3 437,45 l!
– Jestem bardzo wdzięczny wszystkim firmom za każdą pomoc i wspar-

cie okazywane od początku naszej działalności. – mówi Wojciech Jan-
czewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia 
„Dar Serc”, organizatora akcji. – Dziękuję Wójtowi za objęcie akcji ho-
norowym patronatem, a księżom za osobiste poparcie idei wśród para-
fian.

W przyszłym roku na akcje honorowego krwiodawstwa w naszej 
Gminie zapraszamy 15 lutego, 17 maja, 30 sierpnia i 22 listopada.

~ARz 

Ponad 50 litrów!

Muzeum 
w grudniu

W grudniu Muzeum w Lusowie czyn-
ne jest od wtorku do soboty (za 
wyjątkiem 24.12 Wigilia i 31.12 

Sylwester) od 8.00 do 16.00. Prócz tego Mu-
zeum również czynne będzie w niedzielę,  
8 grudnia (od 10.00 do 14.00).

27 grudnia wstęp do Muzeum będzie za darmo.

29 grudnia (niedziela) odbędą się obchody 95. rocznicy wybuchu po-
wstania wielkopolskiego. Więcej o tej uroczystości piszemy na str. 19.

Pozdrawiam 
~Michał Krzyżaniak

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Pod-
górnego zapraszają mieszkańców na 
koncert na zakończenie roku 2013. 

28 grudnia, godz. 18.00

Gwiazdą będzie Teresa Werner.
Sala GOK SEZAM, ul. Ogrodowa 14  

Tarnowo Podgórne

Wstęp wolny za okazaniem  
bezpłatnych wejściówek, które są do 

odebrania u sołtysa.

Nasza drużyna 
zajęła III miejsce
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Trzyletni Mateusz, mimo iż choruje na nowo-
twór złośliwy, uwielbia bawić się samocho-
dzikami - jak każdy chłopiec w jego wieku. 

Najbardziej lubi traktory i koparki. O takiej zabawce 
marzył. Opowiedział o tym Mateuszowi Mostowia-
kowi, wolontariuszowi z Fundacji Mam Marzenie. 
Dzięki szczodrości serca anonimowego sponsora 
Fundacja spełniła to życzenie. 

Moment przekazania zabawki miał niezwykłą opra-
wę. Pod dom Mateusza w Lusowie podjechała praw-
dziwa duża koparka z firmy Transport Ciężarowy Bar-
bara Majorczyk z Tarnowa Podgórnego. Mateuszek 
bez lęku podszedł do maszyny. Wszedł do kabiny, 
gdzie energicznie kręcił kierownicą, podnosił łyżkę, 
naciskał klakson. Potem siedząc na kolanach opera-
tora wjechał koparką na podwórko. W domu szybko 
rozpakował prezent i wspólnie z wolontariuszami zło-
żył swój nowy sprzęt.   

To już drugie dziecko z terenu naszej Gminy prze-
konało się, że marzenia się spełniają. Rok temu Gmi-
na wsparła zakup pomarańczowego laptopa dla sied-
mioletniego Kuby.

~ARz

Warto spełniać marzenia

W dniach od 21 – 25 
października w Gim-
nazjum w Baranowie 

odbyło się bezpłatne szkolenie 
„ASYSTENT / OPIEKUN OSO-
BY STARSZEJ CHOREJ I NIE-
SAMODZIELNEJ”

Udział wzięło 16 kobiet z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne przede 
wszystkim zajmujących się na co 
dzień opieką nad osobami star-
szymi i chorymi. Kurs prowa-
dzony był przez lekarza-geriatrę, 
pielęgniarkę paliatywną, fizjo-
terapeutę, podologa oraz dokto-
ra analityki medycznej. Podczas 
zajęć uczestniczki dowiedziały 
się, w jaki sposób pielęgnować 
schorzenia skóry u osób leżących  
(profilaktyka przeciwodleżyno-
wa); na jakie najczęstsze choroby 
i przypadłości narażone są osoby 
w starszym wieku; w jaki sposób 

 Oddział Poznański Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego

Samorząd Wielkopolskiego 
Województwa 

Jak się opiekować bezpiecznie przesadzać chorego z wózka inwalidzkiego; jakie ćwicze-
nia można wykonywać z niepełnosprawnym; w jaki sposób dbać o sto-
py osoby starszej i chorej, aby zapobiec m.in. stopie cukrzycowej, której 
w przypadku złej pielęgnacji grozi amputacja. Kursantki nauczyły się 
też w jaki sposób prawidłowo przygotować swojego podopiecznego do 
badań laboratoryjnych oraz w jaki sposób zbadać poziom cukru za po-
mocą glukometru. 

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ile trudu i siły wymaga opieka 
nad osobą starszą, chorą czy niesamodzielną. Społeczeństwo całej Eu-
ropy starzeje się i przekazywanie wiedzy na temat opieki nad osobami 
starszymi jest niezmiernie ważne. Nasza Gmina może się poszczycić 
przeszkoloną kadrą, która z oddaniem wykonuje tę bardzo trudną i wy-
magającą pracę.

 Wszystkim uczestniczkom życzę wielu sukcesów i uśmiechu pod-
opiecznych. 

~Joanna Cebernik  - organizator szkolenia na terenie Baranowa

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W RAMACH PROJEKTU „OPIEKA 
– SZTUKĄ; SZTUKA – TERAPIĄ...” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚROD-
KÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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Najważniejsza jest diagnostyka
Wywiad z Prof. Adamem Je-

lonkiem, pediatrą, prezesem 
Fundacji Ronalda McDonalda

Przyspieszajmy diagnozę - 
zwiększajmy szanse na wyle-
czenie.

Na sukces wyleczenia choroby 
nowotworowej u dziecka istotnie 
wpływają: wczesne rozpoznanie 
i szybkie wdrożenie właściwego 
leczenia prowadzonego w ośrod-
ku specjalistycznym.

Jaka jest ogólna ocena stanu 
lecznictwa pediatrycznego w 
Polsce:

Jest to bardzo złożony problem 
i taka powinna być odpowiedź. 
W uproszczeniu można powie-
dzieć, że ocena jest pozytywna.

Jak to się ma w przypadku 
diagnostyki i leczenia chorób 
nowotworowych u dzieci?

Jeżeli chodzi o leczenie nowo-
tworów u dzieci, to ocena jest 
nawet bardzo dobra. Gorzej jest 
z diagnostyką. W krajach Europy 
Zachodniej robią to znacznie le-
piej niż u nas. Po prostu częściej 
diagnozują chorobę w jej naj-
wcześniejszym stadium rozwoju, 
co oczywiście rzutuje na wyniki 
leczenia.

Gorzej jest także z ogólnym 
stanem świadomości zdrowotnej 
w polskim społeczeństwie.

Nowoczesne techniki diagno-
styczne, takie jak rezonans ma-
gnetyczny, tomografia kompute-
rowa czy scyntygrafia, potrafią 
dokładnie określić lokalizację 
i stopień rozprzestrzeniania się 
nowotworu. Niestety dostępność 
tych technik nie wszędzie jest do-
stateczna. Szczególnie dotyczy to 
masowych badań przesiewowych 
ultrasonograficznych u dzieci 
zdrowych.

Wczesna diagnostyka choroby 
nowotworowej zależy również 
od wiedzy i wyczulenia lekarzy 
pierwszego kontaktu na objawy 

kliniczne mogące sugerować po-
czątek choroby. 

Nasza Fundacja wzięła na sie-
bie wspieranie zarówno progra-
mów edukacyjnych dla lekarzy 
POZ, jak również udostępniła 
ambulans wyposażony w dwa no-
woczesne ultrasonografy do pro-
wadzenia nieodpłatnych badań 
USG u dzieci zdrowych.

W ciągu ostatnich 4 lat prze-
szkoliliśmy 2 223 lekarzy oraz 
wykonaliśmy ponad 25 tysięcy 
badań USG. Ten program pod 
nazwą NIE NOWOTWOROM U 
DZIECI zainicjowaliśmy począt-
kowo głównie w rejonie Polski 
Wschodniej.

Dlaczego akurat tam?
W Lublinie, w Uniwersyteckim 

Szpitalu Dziecięcym, działa nasz 
główny ekspert prof. Jerzy Ko-
walczyk, Specjalista Krajowy w 
zakresie Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej. To on opracował pro-
gram edukacyjny oraz nadzoruje 
badania przesiewowe USG, wy-
konywane w naszym ambulan-
sie. Właśnie w rejonie lubelskim 
zainicjowaliśmy nasze programy 
pilotażowe szkoleń i badań USG.

Czym głównie zajmuje się 
fundacja Ronalda McDonalda?

Wyżej wymienione progra-
my są uzupełniane drukiem i 
rozprowadzaniem wśród leka-
rzy pierwszego kontaktu książki 
„Od objawu do nowotworu” oraz 

„Przejść przez chorobę nowotwo-
rową dziecka”.

Nasza Fundacja ponadto po-
dejmuje programy realizowane w 
wielu krajach świata, w których 
działają podobne organizacje 
pozarządowe znane pod wspólną 
nazwą Ronald McDonald House 
Charities (RMHC)

W styczniu 2009 otworzyli-
śmy pierwszy pokój rodzinny w 
Centrum Zdrowia Dziecka. Pokój 
składa się z części wypoczynko-
wej, dziennej i dwóch łazienek, 
wyposażonej kuchni, pralni oraz 
biblioteczki. Pokój ułatwia ro-
dzicom towarzyszenie dzieciom 
w trudnym okresie pobytu w 
szpitalu oraz pozwala na aktywne 
uczestnictwo w procesie rehabili-
tacji dzieci.

Z czego Pan jest najbardziej 
dumny?

Jestem zadowolony z całe-
go programu realizowanego 
przez naszą Fundację. Zarów-
no Program NIE NOTWOROM 
U DZIECI jak również pokój 
rodzinny, a w przyszłości Dom 
Ronalda McDonalda trafiają w 
elementarne potrzeby chorych 
dzieci, ich rodziców i opiekunów. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
którzy wspierają naszą misję. 

Kalendarz działań Fundacji jest 
dostępny na www.frm.org.pl i na 
profilu Fundacji na Facebooku.

O badaniach przeprowadzo-
nych przez Fundację w naszej 
Gminie pisaliśmy w poprzednim 
numerze gazety.
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WOŚP 2014  - PROGRAM
HALA OSiR W TARNOWIE PODGÓRNYM

GODZ.
16:00 WYSTĘP TANECZNY GRUPY BEATY DUDEK ZE SZKOŁY TAŃCA JAST 

ORAZ POKAZ KLUBU ZUMBA 4 YOU MONIKA MAŁECKA
16:30 LICYTACJA
17:00 SPEKTAKL ILUZJONISTYCZNY APOLLINO - „MAGIA NA WESOŁO”
17:30 LICYTACJA
18:00 DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO „MODRAKI”
18:30 LICYTACJA
19:00 KONCERT ZESPOŁU „PAJUJO”
20:00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA

Po raz dwudziesty drugi za-
gra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy 12 stycznia 

2014 r. W tym roku zbieramy pie-
niądze na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów. 

Oczywiście zagramy także 
w naszej Gminie. Jak informowa-
liśmy w poprzednim numerze Są-
siadki~Czytaj najważniejsze wy-
darzenia będą miały miejsce w hali 
sportowej OSIR przy ul. Nowej 
w Tarnowie Podgórnym (program 
poniżej).

Do grania przyłączają się gmin-
ne stowarzyszenia. Słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku popro-
wadzą Kącik Wędrującej Książki 
(za przyniesioną książkę otrzy-
muje się serduszko, za zabraną – 
przekazujemy datek na Orkiestrę). 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR 
poprowadzi warsztaty rękodzieła. 
Seniorzy z Tarnowa Podgórnego 
przygotują pyszne co nieco. Węd-
karze z tarnowskiego koła zapra-
szają na grila. Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie poprowadzi loterię 
fantową, a na strzelnicy zorgani-
zuje wielkoorkiestrowe strzelanie. 

Zbieramy fanty na loterię i li-
cytacje. Już dziś możemy powie-
dzieć, że jednym z hitów licytacji 
będzie – przekazany przez TP-
-KOM – ciągnik Ursus C 4511 

Zagrajmy razem! rocznik 1991, z napędem na tylne koła i co oczywiste sprawny! Nadal 
przyjmujemy mniejsze i większe gadżety,  poważne i z przymrużeniem 
oka. W tej sprawie prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik, tel. 61 8959 
264. 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pajujo. Zespół rozpoczął działalność 
w 2005 r. Od tego czasu zagrał ponad 300 koncertów, m.in. na najwięk-
szych polskich festiwalach reggae. 

Tradycyjnie wiele ciekawego będzie się działo na kręgielni Vector – 
najważniejsze będzie wielkoorkiestrowe kulanie dla dużych i małych. 
Warto zapamiętać, że między kręgielnią a halą sportową kursować będzie 
autobus TPBUS tak, by każdy mógł do woli skorzystać z przygotowa-
nych atrakcji. 

Razem z nami zagrają również amatorzy Kopa – początek o 15.00, też 
w hali sportowej OSiR. Chętni mogą się zgłaszać pod nr tel. 61 8959 231.

Po raz pierwszy, ale na pewno z wielką radością, można pobiec dla Or-
kiestry. Grupa Poziom Wyżej – Tarnowo Biega zaprasza na stadion GKS 
Tarnovia przy ul. 23 Października. Od 14.00 każdy może pobiec dookoła 
stadionu  w dowolnym tempie i stylu, a każde kółko „kosztuje” złotówkę 
przekazaną do puszki. 

Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie propozycje, które zbiera szef tar-
nowskiego sztabu Barbara Wypuszcz, tel. 61 8959 303. 

Informacje na temat finału WOŚP w naszej Gminie znajdują się na na-
szej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce poświę-
conej Orkiestrze.

~ARz

W odpowiedzi na za-
proszenie Przewodni-
czącego Rady Gminy, 

Sołtysa i Rady Sołeckiej Prze-
źmierowa grupa seniorów z Prze-
źmierowa uczestniczyła w wy-
cieczce po naszej Gminie. Dla 
wielu była to dla nich okazja do 
obejrzenia jak zmieniło się obli-
cze Gminy w ciągu ostatnich lat. 

Trasa wiodła m.in. przez Lu-
sowo, Lusówko i Tarnowo Pod-
górne. Uczestnicy zostali również 
zaproszeni przez Wójta Tadeusza 

Swego nie znacie Czajkę do odwiedzenia Urzędu. 
Wójt opowiedział o najważniej-
szych gminnych inwestycjach, 
wymienił największe firmy, które 
działają na naszym terenie, a po-
tem odpowiadał na pytania zwią-
zane z kierunkami rozwoju Gmi-
ny. Goście byli pod ogromnym 
wrażeniem tego, co zobaczyli. 
– Miałam koleżankę w Lusówku. 
Kiedyś często ją odwiedzałam, 
ale odkąd wyprowadziła się 15 lat 
temu nie było okazji, by w te oko-
lice przyjeżdżać. Przez ten czas 
wszystko się zmieniło, oczywi-
ście na plus! – powiedziała jedna 
z uczestniczek.  ~ ARzSeniorzy z wizytą w Urzędzie fot. archiwum
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Jak już wielokrotnie wspomi-
nałem listopad to najbardziej 
pracowity miesiąc dla Rady 

Gminy na przestrzeni roku. Upły-
wa on Radzie na intensywnej pra-
cy nad projektem budżetu Gminy 
na następny rok. 15 listopada Wójt 
przekazał na moje ręce projekt bu-
dżetu Gminy na 2014 r. Od tego 
momentu ruszyły energiczne pra-
ce komisji stałych Rady, których 
finałem będzie uchwalenie tego 
dokumentu. Sesję, na której to 
mam nadzieję nastąpi, zaplanowa-
łem na 30 grudnia 2013 r. Na sesji 
w dniu 19 listopada projekt nowe-
go budżetu Gminy na 2014 r. zo-
stał Radzie Gminy przedstawiony 

przez Wójta w skondensowanej 
formie tzw. pierwszego czytania 
po to, by wszyscy mogli zapoznać 
się z podstawowymi wielkościa-
mi środków finansowych zapla-
nowanych na 2014 r. W tym punk-
cie świadomie, by nie podgrzewać 
emocji, nie zaplanowałem dysku-
sji, niemniej pierwsze opinie już 
zostały wyartykułowane. Będzie 
jeszcze czas i miejsce, by w mia-
rę formułowania końcowych ocen 
napisać o tym szerzej! Procedu-
rze uchwalania poddałem 17 pro-
jektów uchwał. Jak zwykle ich te-

Uchwalono 

Program 

Bezpieczna Gmina

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 15 listopada

matyka, a także ciężar gatunkowy 
były dość zróżnicowane. 

Rozpoczęliśmy od uchwale-
nia Programu Bezpieczna Gmi-
na Tarnowo Podgórne „Razem 
Bezpieczniej”. Zapewnienie bez-
pieczeństwa to jedno z najważ-
niejszych zadań własnych Gmi-
ny. Poczucie bycia bezpiecznym 
jest jednym z najważniejszych 
wyznaczników poziomu życia 
w Gminie. Program jest konty-
nuacją podobnego obowiązują-
cego w latach 2007-2010. Słowo 
kontynuacja odnosi się głównie 
do ram czasowych nowego pro-
gramu. Samo podejście do pro-
blemu bezpieczeństwa uległo 
w nim bowiem znacznej ewolu-
cji. W związku ze wzrostem po-
ziomu życia, zbudowaniu wielu 
dróg ścieżek rowerowych itp. za-
pewnienie bezpieczeństwa pole-
ga już nie tyle i nie tylko na okre-
śleniu fizycznych zagrożeń (np. 
komunikacyjnych) i sposobów 
im przeciwdziałania lecz zbudo-
waniu systemu zarządzania, któ-
ry poradzi sobie instytucjonalnie 
z niemal każdym zagrożeniem! 
Chciałbym w tym miejscu pod-
kreślić rolę, jaką w konstrukcji 
tego nowoczesnego dokumentu 
odegrali: I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska–Szkurat oraz Ko-
misja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady działająca pod 
przewodnictwem Krzysztofa Bar-
tosika. 

W programie opisywanej se-
sji znalazło się też kilka niezwy-
kle ważnych uchwał dotyczących 
ustalenia stawek podatków i opłat 
lokalnych. Najważniejsza infor-
macja to taka, że podatki i opłaty 
lokalne, o których mowa powyżej 
pozostaną w 2014 r. na niezmie-
nionym poziomie. 

Kolejna z ważnych uchwał do-
tyczyła programu współpracy 
z organizacjami pozarządowy-
mi. Na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne mamy do czynienia ze 
wzrostem liczby tego typu orga-
nizacji. To dobra wiadomość, bo 
wykonują one zadania własne 
Gminy niejako „w zastępstwie” 
samorządu, biorąc udział w two-
rzeniu społeczeństwa obywatel-
skiego. Musi zatem rosnąć ilość 

środków przeznaczonych w bu-
dżecie Gminy na ten cel. 

Rada dokonała także korekty 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Niestety środki 
stanowiące odpis z tytułu sprze-
daży napojów „wyskokowych” 
rosną i trzeba było zaktualizować 
stosowny plan dochodów i wy-
datków. Z pozostałych projek-
tów sporą dyskusję i kontrowersje 
wzbudziła sprawa zamiany grun-
tów pod modyfikowany węzeł 
w Swadzimiu na grunty położone 
w Przeźmierowie. Pozostałe roz-
patrywane projekty można odna-
leźć na stronie internetowej Gminy 
w zakładce „Z prac Rady Gminy” 
Tam też dostępny będzie szczegó-
łowy protokół z obrad. Na zakoń-
czenie po wypełnieniu wszystkich 
punktów porządku obrad Rada 
podjęła dyskusję na temat założeń 
do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Barano-
wie w rejonie ulicy Wypoczynko-
wej (teren hotelu Edison). Mimo 
że dyskusja trwała długo, a opi-
nie prezentowane przez niektó-
rych radnych i gości wydawały się 
nieprzejednane, to jednak doszło 
do znacznego zbliżenia stanowisk 
z korzyścią dla ładu przestrzenne-
go tego jakże pięknego obszaru. 
Chciałbym jeszcze na zakończe-
nie wspomnieć o wizycie licznej 
grupy radnych wraz z II Zastępcą 
Wójta Piotrem Kaczmarkiem, któ-
ra 23 listopada przebywała na te-
renie Centrum Zagospodarowania 
Odpadów „Selekt” w Piotrowie I. 
Sprawy związane z funkcjonowa-
niem tzw. ustawy śmieciowej na 
terenie naszej Gminy są w centrum 
zainteresowania Rady i nic zatem 
dziwnego, że kierownictwo przed-
miotowego Związku zostało przez 
wizytujących wnikliwie „przepy-
tane”. Tak jak wspomniałem nastał 
teraz dla Rady niezwykle pracowi-
ty okres związany głównie z koń-
cem realizacji starego i uchwale-
niem budżetu Gminy na nowy rok. 
Jak zwykle miło nam będzie go-
ścić Państwa w każdym fragmen-
cie naszej publicznej działalności.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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aktualności

Pytanie: W związku z nad-
chodzącymi świętami planu-
ję zakup prezentów. Niektóre 
z nich, zwłaszcza odzież, kupuję 
w ciemno, żeby nie psuć niespo-
dzianki. Czy jeżeli kupię pre-
zenty w złym  rozmiarze mam 
możliwość je wymienić? Czy 
sklep ma obowiązek uwzględnić 
moje żądanie?

W przedstawionej sytu-
acji prawo do żądania 
wymiany zakupionego 

towaru nie przysługuje. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że wiele skle-
pów przyjęło politykę handlową 
polegającą na wyrażaniu zgody 
na wymianę niechcianego towaru 
na inny w tej samej cenie. Warto 
przy tym pamiętać, aby zachować 
paragon oraz metkę potencjalnie 
niechcianego prezentu.

Inaczej sytuacja wyglądać bę-
dzie, jeżeli zakupiony towar, taki 
jak buty, odzież, sprzęt elektro-
niczny okażą się uszkodzone lub 
ulegną uszkodzeniu krótko po za-
kupie. Zgodnie z ustawą o szcze-
gólnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej, sprzedany towar 
konsumpcyjny musi być zgodny 
z umową – nie może posiadać wad 
fabrycznych. Jeżeli zatem w krót-
kim czasie po zakupie telewizora 
przestanie on działać, a nowe buty 
się rozkleją, możemy przyjąć, iż 
sprzedany nam towar jest niezgod-
ny z umową – niemożliwe jest jego 
prawidłowe użycie.

Kupującemu w takiej sytuacji 
przysługuje szereg uprawnień 
m.in. nieodpłatna wymiana lub 
naprawa sprzętu. Jeżeli sprzętu 
nie da się naprawić ani wymienić, 
przysługuje zwrot ceny.

Jednocześnie ustawa tworzy 
domniemanie, iż jeżeli wada to-

waru zostanie stwierdzona w cią-
gu 6 miesięcy od zakupu, to to-
war konsumpcyjny był niezgodny 
z umową już w chwili zawarcia 
umowy. Sprzedawcę należy za-
wiadomić w ciągu dwóch miesię-
cy od stwierdzenia wady rzeczy. 
Niezależnie od tego, po dwóch la-
tach od sprzedaży rzeczy upraw-
nienia powyższe wygasają.

Niezwykle ważne jest, iż 
wszystkie powyższe uprawnie-
nia dotyczą wyłącznie rzeczy 
nabytych przez konsumentów 
w celach niezwiązanych z pro-
wadzoną przez nich działalno-
ścią gospodarczą. Jeżeli więc np. 
sprzęt elektroniczny zostanie ku-
piony „na firmę”, to nie można 
korzystać z ustawy o szczegól-
nych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej.

~Robert Jakubiec,  
radca prawny

Zapytaj prawnika

Pragnąc pomagać naszym potencjalnym Klientom w roz-
wiązywaniu problemów, stworzyliśmy 1 Spółdzielnię Socjalną 
w Tarnowie Podgórnym „BliskoWas.pl”.

Jesteśmy nowym podmiotem ekonomi społecznej, łączymy 
cechy organizacji pozarządowych (pożytku publicznego) oraz 
dochodowego przedsiębiorstwa, zarządzanego w prawdziwie 
demokratyczny sposób.

Posiadamy bogatą ofertę usług porządkowych. Proponuje-
my całkowite sprzątanie powierzchni mieszkalnych i biuro-
wych, mycie okien, odśnieżanie, usługi ogrodnicze.

Nasza pralnia wodna i punkt przyjęć do pralni chemicznej, 
świadczy następujące usługi: pranie wodne i czyszczenie che-
miczne odzieży, krochmalenie, maglowanie i prasowanie. Bie-
liznę, obrusy, koszule i inny asortyment można bezpośrednio 
dostarczyć do TARNOWSKIEGO CENTRUM CZYSTOŚCI 
przy ul. 23 Października 19 lub telefonicznie zgłosić usługę 
(odbiór i dostawa prania na terenie Tarnowa Podgórnego - 
GRATIS).

Oferujemy także opiekę nad osobami starszymi (pomoc w 
higienie osobistej, w przygotowaniu posiłków, sprzątanie i do-
trzymywanie towarzystwa).

Naszą ofertę kierujemy do klientów będących podmiotami 
gospodarczymi, jak i do osób prywatnych. Zakres prac ustala-
my indywidualnie w zależności od preferencji Klienta. Naszym 
atutem jest szybki kontakt, umówione spotkanie, przygotowa-
nie jasnej i uczciwej oferty oraz profesjonalne wykonanie zle-
cenia. 

Korzyści podmiotów gospodarczych płynące ze współpracy 
z naszą spółdzielnią to koniec kłopotów z urlopami pracowni-
ków, zastępstwami, rotacją personelu. Dla osób prywatnych to 

więcej wolnego czasu na odpoczynek, spacer z dziećmi, upra-
wianie sportu itp.

W nadchodzącym okresie przedświątecznym proponujemy 
Państwu swoją pomoc przy świątecznych porządkach.

Dla klientów, którzy zdecydują się na dwie usługi (np. sprzą-
tanie domu i pranie bielizny) proponujemy atrakcyjny rabat.

 BliskoWas.pl

Szczegółowe informacje oraz kontakt: TARNOWSKIE CEN-
TRUM CZYSTOŚCI ul. 23 Października 19, nr tel.: 783-807-151, 
505-043-197, 721-848-578, email: bliskowas1@gmail.com

Zaoszczędź swój czas i siły na święta
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

W dniu 27. listopada od-
była się XXXIV sesja 
Rady Powiatu w Pozna-

niu. Wśród zaproszonych gości byli 
sportowcy i trenerzy o wybitnych 
osiągnięciach którymi promują Po-
wiat Poznański. Zostały im wrę-
czone nagrody za wysokie wyni-
ki sportowe w międzynarodowym 
i krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 

Nagrodzeni zwycięzcy: 
Kategoria wiekowa – młodzik: 

I miejsce: Zofia Flerkowska, sko-
ki przez przeszkodę, wicemistrzy-
ni Polski. II miejsce: Krystian Ruta 
KK Tarnovia, kolarstwo. III miej-
sce: Norbert Śmieszek, KK Tarno-
via, kolarstwo. 

Kategoria wiekowa – junior 
młodszy: I miejsce: Joanna Szó-
stak, Zesp. Szkół Puszczykowo, lek-
ka atletyka trójskok. II miejsce: Filip 
Kosman, K. Juvena, lekka atletyka 

POselskie wieści

skok wzwyż. III miejsce: Julita Ja-
godzińska, KK Tarnovia, kolarstwo. 

Kategoria wiekowa – junior 
starszy: I miejsce: Patryk Raj-
kowski, UKS Jedynka Kórnik, ko-
larstwo torowe. II miejsce: Nikol 
Płosaj, UKS Jedynka Kórnik, ko-
larstwo torowe. III miejsce: Anna 
Bajon, UKS Gimnazjon Suchy Las, 
lekka atletyka. 

Kategoria wiekowa – młodzie-
żowiec: I miejsce: Dominika Bor-
kowska, złota medalistka KK Tar-
novia, kolarstwo

Nagrodzeni trenerzy: Nagroda 
I stopnia: Robert Taciak kolarstwo 
UKS Jedynka, II stopnia: Jagaciak 
MKS Juvena w Puszczykowie, ko-
larstwo, III stopnia: Piotr Broński 
KK Tarnovia, kolarstwo. 

Rada przystąpiła do rozpatrze-
nia uchwał w sprawie: 

- przyjęcia Rocznego Planu 
Współpracy Powiatu Poznańskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust.3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolon-
tariacie w 2014 r.; Powiat wyraził 
tym samym wolę współdziałania 
w celu zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty wspierając roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego 
i zachęcając do aktywności na rzecz 
wspólnego dobra,

 - zmiany uchwały nr XXVI/233/
IV/2013 Rady Powiatu w sprawie 
określenia realizowanych przez po-
wiat zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz wysokości 
środków Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przezna-
czonych na realizację tych zadań 
w 2013 r. (ze względu na niewyko-
rzystane środki w rehabilitacji za-
wodowej zwiększa się limit na re-
habilitację społeczną o 30.000 zł), 

- powierzono Gminie Tarno-
wo Podgórne zadanie zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie Gminy 
w pasie publicznych dróg powiato-
wych.

Na zakończenie sesji Rada Po-
wiat Poznańskiego przyjęła stano-
wisko, które skierowane będzie do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej z wnioskiem o przeanalizo-
wanie możliwości wprowadzenia 
zmian do ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej 
dotyczących organizowania dla wy-
chowanków placówek opiekuńczo 
– wychowawczych opieki poprzez 
zapewnienie kontaktu z rodzinami 
zaprzyjaźnionymi i podjęcie dzia-
łań legislacyjnych w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku  
~Radna Powiatu Krystyna Semba

Jednym ze szczególnie istot-
nych i priorytetowych zagad-
nień dla rządu PO-PSL jest 

polityka prorodzinna.  Osiągnię-
cia w tej dziedzinie oraz plany na 
przyszłość zostały zaprezentowa-
ne w Poznaniu podczas „Forum 
dla Rodziny”. Premier Donald 
Tusk skupił się przede wszystkim 
na wychowaniu przedszkolnym. 
Warto zaznaczyć, że w 2007 roku 
około 600 gmin nie miało na swo-
im terenie ani jednego przedszko-
la. Obecnie w każdej gminie jest 
przynajmniej jedno przedszko-
le. Premier przedstawił również 
plan, który zakłada objęcie każde-
go dziecka opieką przedszkolną.

Istotną zmianą jest również 
wprowadzenie przepisu, na mocy 
którego każda dodatkowa godzi-
na przebywania dziecka w przed-
szkolu (ponad ustawową liczbę) 
będzie kosztować rodziców zło-
tówkę. 

Premier zadeklarował, że przy-
gotowywane są również zmia-
ny, które zwiększą dostępność 
do żłobków.  Wprowadzenie tych 
zmian, w połączeniu z wydłuże-
niem urlopu  macierzyńskiego 
oraz tacierzyńskiego, znacznie 
poprawi sytuację rodzin posiada-
jących małe dzieci oraz pragną-
cych założyć rodzinę. 

Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Tarnowo Podgórne 

składam życzenia zdrowych, 
radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie 

najbliższych. 
Życzę szczęścia, nadziei  
oraz realizacji wszelkich 

planów prywatnych  
i zawodowych w nowym,  

2014 roku.

Z pozdrowieniami,
Waldy Dzikowski

Sesja z 27 listopada
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bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika...

Przed nami okres świątecz-
no – noworoczny. Jest on 
najhuczniejszym okresem 

w całym roku. By zabawy oraz 
wystrzały petard były bezpieczne, 
przestrzegajmy podstawowych 
zasad. 

Pamiętajmy:
ü przed odpaleniem fajerwer-

ków powinniśmy zawsze za-
poznać się z instrukcją obsługi 
(każda instrukcja przechowywa-
nia i używania musi być w języ-
ku polskim), tylko podstępowanie 
zgodnie z zapisami w niej zawar-
tymi może zminimalizować nie-
pożądane efekty;
ü należy używać petard wy-

łącznie w miejscach, w których 
ich użycie nie stanowi zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzi (a tak-
że mienia innych osób);

Nadchodzi świąteczny 
czas, wszyscy jesteśmy 
zabiegani myślimy o na-

szych najbliższych kupujemy pre-
zenty, przystrajamy nasze domy. 
Musimy jednak pamiętać, że zima 
to nie tylko czas radości i zabawy.

Dla zwierząt - tych dziko żyją-
cych i tych na naszym podwór-
ku - to trudny czas. Pamiętajmy 
o ociepleniu budy oraz o zbi-
lansowanym pożywieniu. Coraz 
więcej niechcianych zwierząt tra-
fia do schronisk, często są to ze-
szłoroczne prezenty choinkowe. 
Zwierzę nie jest zabawką, to żywa 
istota, o którą trzeba dbać. Decy-
dując się na posiadanie zwierzęcia  
musimy zdawać sobie sprawę, że 
bierzemy na siebie dodatkowe 
obowiązki. Przemyślana decy-
zja spowoduje, że będzie mniej 
niechcianych zwierząt żyjących 
w złych warunkach.

Posiadanie zwierzęcia to wielka radość, ale także ogromna odpowiedzialność. Zanim zdecydujemy się aby pod naszym 
dachem zamieszkał pies przemyślmy czy jesteśmy w stanie podołać obowiązkom. Małe pieski często są świątecznym 
prezentem. Zwierzę nie może być zabawką. Niestety często znajdujemy psy, niechciane, zaniedbane nikomu niepo-

trzebne, które w wyniku naszych działań zostają przewiezione do schroniska. W ich oczach widać ból i żal.  Nadchodzą 
mroźne dni, jeśli posiadamy psa, to zobaczmy w jakim stanie znajduje się buda naszego stróża, a także przyjaciela.

Jeśli nie jest nam obojętny los 
zwierząt, które żyją obok nas, 
możemy pomóc przekazując stary 
koc, puszkę karmy do schroniska. 
Jeśli wiemy, że jakieś zwierzę 
żyje w złych warunkach, nie po-
zostańmy obojętni, skontaktujmy 
się ze Strażą Gminną bądź Towa-
rzystwem Opieki na Zwierzętami. 

Po świętach przygotowujemy 
się do Sylwestra, kupujemy fajer-
werki, aby hucznie obchodzić na-
dejście Nowego Roku. Zwierzęta 
nie lubią hałasu, boją się wybu-
chów petard. Po Nowym Roku 
znajdujemy psy, które ze stra-
chu uciekają z posesji. Zasłońmy 
w domu rolety, żeby nasz pupil 
czuł się bezpiecznie, zabezpiecz-
my teren posesji przed wyjściem 
czworonoga. 

W dniach od 23 grudnia do 7 
stycznia 2014 r. w szkołach roz-
pocznie się przerwa świąteczna. 

Zwróćmy uwagę na nasze dzieci, 
aby zabawy zimowe przebiegały 
w bezpieczny sposób. 

Dobre rady:
- nie organizujemy  kuligów na 

drogach, nie zaczepiajmy sanek 
do pojazdów;                      

- nie zjeżdżajmy na sankach 
w pobliżu dróg, wybieramy bez-
pieczne miejsca mało zadrzewio-
ne;

-  na łyżwach jeździmy tylko 
w wyznaczonych miejscach na 
tzw. bezpiecznych ślizgawkach, 
nie wchodzimy na lód na jeziorze;

- rzucając się śnieżkami, upew-
nijmy się, że nie jest to oblepio-
ny kamień czy lód, nie rzucamy 
śnieżkami w twarz, pamiętaj do-
bra zabawa to przyjemność dla 
wszystkich.

~Anna Weber Przybył
Straż Gminna

ü używanie petard, fajerwer-
ków itp. dozwolone jest od 18. 
roku życia, a pokazy i wystrzały 
w obecności dzieci powinien za-
wsze nadzorować dorosły;
ü nie należy używać petard pod 

wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających, Pamiętaj-
my petardy i fajerwerki nie po-
winny być odpalane przez osoby 
nietrzeźwe ani przez dzieci. Ape-
lować należy do niepełnolet-
nich amatorów petard oraz do 
wszystkich rodziców, aby uży-
wanie fajerwerków odbywało 
się zawsze pod kontrolą osoby 
dorosłej;
ü nigdy nie wolno używać fa-

jerwerków ani petard w zamknię-
tych pomieszczeniach; 
ü  nie należy używać niewybu-

chów oraz uszkodzonych materia-
łów pirotechnicznych;

ü zakupione petardy i fajerwer-
ki trzeba przechowywać w su-
chych, oddalonych od źródeł cie-
pła i niedostępnych dla dzieci 
pomieszczeniach.

By zabawy były bezpieczne 
należy również pamiętać, że nie 
można eksperymentować z ma-
teriałami pirotechnicznymi. Nie 
wolno też rozbierać petard, sta-
wiać odwrotnie niż to jest wska-
zane w instrukcji użytkowania. 
Zachowanie środków ostrożno-
ści wskazanych przez producenta 
pozwoli zminimalizować zagro-
żenie. Pamiętać również należy, 
by nie kupować petard niewiado-
mego pochodzenia, bez polskich 
oznaczeń i instrukcji obsługi.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
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Jeszcze przed Świętami Boże-
go Narodzenia do naszych rąk 
trafi drugi tom Dziejów Gminy 
Tarnowo Podgórne. Jakie lata on 
obejmuje?

Drugi tom obejmuje czasy od 
roku 1793 do 1918, czyli okres 
zaboru pruskiego wraz z I wojną 
światową. Głównym autorem tej 
części jest Chrystian Myschor, Nie-
miec, pracownik naukowy Wydzia-
łu Historii UAM.  Wprowadzenie 
napisał dr Marek Rezler, omawia-
jąc historię Polski z naświetleniem 
tła politycznego. Natomiast okres 
I wojny światowej opisał prof. Ja-
nusz Karwat.

Czytelnicy pierwszego tomu 
zwracali uwagę na liczbę przypi-
sów, która świadczy o wnikliwości 
i szczegółowości badań prowadzo-
nych przez autorów. 

Oczywiście zachowaliśmy tę 
samą dbałość o rzetelność histo-
ryczną. Przedstawiamy analizę  
przeprowadzoną na podstawie 
zachowanych dokumentów z tego 
okresu, powołując się na blisko 
470 przypisów. Drugi tom jest 
również bogaty w ilustracje – jest 
ich przeszło 250, w tym unikalne 
mapy (warto wyróżnić mapę in-
formującą o odległościach między 
miejscowościami). 

Fotografie w naszej Gminie za-
częły się pojawiać ok. 1900 roku 
i dzięki życzliwości wielu osób 
publikujemy ich całkiem sporo. 
Mamy również dużo kart poczto-
wych z tego okresu. Pierwsza dato-
wana jest w roku 1898 i przedsta-
wia Lusowo. 

Rzetelność historyczna przede wszystkim
- rozmowa z Wojciechem Bukowskim, inicjatorem prac nad historią Gminy Tarnowo Podgórne

Do cenniejszych zdjęć na pewno 
można zaliczyć wizerunek Włady-
sława Kąsinowskiego ze Swadzi-
mia. Rodzina Kąsinowskich przez 
ponad 100 lat była właścicielem 
m.in. Swadzimia, Sadów i Prze-
źmierowa.

Mogę zapewnić, że zwrócili-
śmy szczególną troskę o szczegóły. 
Pisaliśmy kto po kim był właści-
cielem dóbr, ile osób w poszcze-
gólnych okresach zamieszkiwało 
daną miejscowość itp. Tam, gdzie 
było to możliwe, zamieściliśmy 
daty urodzin i śmierci omawianych 
osób. Dążyliśmy do tego, by – po-
przez zgromadzone szczegóły i ich 
mnogość – mieszkańcy znaleźli 
w jednym miejscu potrzebne in-
formacje, bez potrzeby sięgania do 
innych źródeł. 

Wspomniał Pan o Władysławie 
Kąsinowskim. Jakie inne posta-
cie zapisały się na kartach historii 
Gminy tamtego okresu?

Na pewno wyróżniają się na-
zwiska właścicieli m.in. z Jan-
kowic, takie jak Engeströmowie 
i wybudowany przez nich pałac 
(tutaj przebywali Antoni Radziwiłł, 
Adam Mickiewicz, Józef Ignacy 
Kraszewski, Wincenty Pol i Teofil 
Lenartowicz). Później pojawia się 
nazwisko rodziny Kwileckich, któ-
rzy byli właścicielami Jankowic do 
wybuchu II wojny światowej. 

Następną wyróżniającą się ro-
dziną jest dynastia Bronisławy 
i Kazimierza Plucińskich z Lusów-
ka. Ich dzieci chlubnie wpisały się 

w historię tych ziem: Leon w cza-
sach międzywojennych doszedł do 
godności wicemarszałka sejmu, 
a Zygmunt był adiutantem gen. 
Dowbora Muśnickiego, obaj brali 
czynny udział w powstaniu wielko-
polskim. 

Dzieje Gminy Tarnowo Podgór-
ne to także zbiór różnych cieka-
wostek. 

Oczywiście. Czytelnicy mogą się 
na przykład dowiedzieć, że w tym 
czasie Jankowice, Lusówko i Swa-
dzim miały własne monety będące 
w użyciu jako środek płatniczy. 
W omawianym okresie zaboru 
pruskiego pojawiły się pierwsze 
obowiązkowe powszechne szkoły 
„podstawowe” dla dzieci.  

Przedstawiliśmy także osoby 
związane z dobrami w Sadach 
i Swadzimiu, upamiętnione na 
tablicach epitafiów na zewnętrz-
nej ścianie kościoła w Lusowie. 
Pokazaliśmy działalność dwóch 
kółek rolniczych: z Ceradza i Lu-
sowa. A w aneksie przedstawiliśmy 
szwedzko-polską rodzinę Enge-
strömów z Jankowic oraz życiory-
sy Leona Plucińskiego ze Swa-
dzimia i Zygmunta Plucińskiego 
z Lusówka, wraz ich rodzinami. 
Na końcu skopiowaliśmy jed-
ną z dwóch zachowanych kronik 
szkolnych z Lusówka (prowadzoną 
od 1882 roku). 

Warto zaznajomić się z niezwy-
kłą historią naszej małej ojczyzny, 
dlatego gorąco zachęcam do zapo-
znania się z kolejnym tomem Dzie-
jów Gminy Tarnowo Podgórne. 

Swadzim 1889 r. 
Maria Aleksandra 
z Głogowskich 
(1846-1901) 
i Władysław Kąsi-
nowski (1819-
1896), rodzice 
Marii Pauliny, 
która później zo-
stała żoną Leona 
Plucińskiego.

Wł. Barbara Rę-
bowska

Przed Świętami  

ukaże się II tom  

Dziejów Gminy  

Tarnowo Podgórne.
Od 18 grudnia książ-
ka będzie dostępna 
w  księgarniach: w  Tar-
nowie Podgórnym przy 
ul. Szkolnej i  w  Prze-
źmierowie przy ul. Ryn-
kowej.
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXVI

Minął następny miesiąc 
remontu kościoła pw. 
Wszystkich Świętych 

w Tarnowie Podgórnym. Tym 
razem spełniam wyłącznie rolę 
sprawozdawcy i wymieniam co 
zostało ostatnio zrobione oraz 
dzięki jakim środkom finanso-
wym było możliwe przeprowa-
dzenie tak wielu prac. 

Ministerstwo
Zostały zamknięte kolejne re-

alizacje remontu naszej pięknej 
świątyni, finansowane przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Obecne zadanie 
miało tytuł: „Renowacja i konser-
wacja kościoła i wieży wewnątrz 
z elementami zewnętrznymi”. 
Wykonano: nowe okna w koście-
le i na wieży (13 okien), nowe 
schody zewnętrzne na wieżę z 
prefabrykowanego betonu, zabez-
pieczono ściany kościoła przed 
wilgocią wewnątrz i na zewnątrz, 
przeprowadzono konieczną repa-
rację części fundamentu wieży.

Konserwator
Kolejnym sponsorem zewnętrz-

nym finansującym remont nasze-
go kościoła, zabytku z 1464 roku, 
jest Wielkopolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Z uzy-
skanych z tego źródła funduszy 
wykonana została konserwacja 
dolnej części ścian wewnątrz ko-
ścioła do wysokości 1,5 m zaś po-
wyżej przeprowadzono badania 
konserwatorskie ścian (badania 
odkrywkowe oraz dokumenta-
cyjne malowideł naściennych ja-
kich szukano pod dzisiejszą war-
stwą tynku). Zostały zakończone 
prace renowacyjne i konserwa-
cyjne sklepień kościoła. Umy-
to i zakonserwowano kształt-
ki żeber gotyckich, uzupełniono 
ubytki i położono nowe fugi, po-
malowano wysklepi pomiędzy 
żebrami. Sklepienie gwiaździste 
nawy głównej kościoła odzyska-
ło dawny blask i już cieszy oko. 
Przeprowadzono renowację i kon-
serwację sklepień krzyżowych i 
kolebkowych w kruchcie, w wej-
ściu głównym oraz w zakrystii.

Gmina
Przy remoncie najstarszego lo-

kalnego zabytku, trzecim funda-
torem środków na jego przepro-
wadzenie jest Gmina Tarnowo 
Podgórne. Z jej pieniędzy wyko-
rzystywanych obecnie kończymy 
budowę instalacji odprowadza-
jącej wody deszczowe z dachów 
poza teren przykościelny oraz 
drenaż ścianach wokół kościoła. 
Dalsze prace specjalistyczne są w 
toku. 

Parafia
Jak już widać, zostały zakoń-

czone w tym miesiącu prace ze-
wnętrze przy remoncie stojącej 
obok kościoła – kostnicy z 1911 
roku. Skuto do cegły stare tynki i 
położono nowe; ściany pomalo-
wano. Zdemontowano starą da-
chówkę, naprawiono konstrukcję 
dachu, obito ją deskami oraz papą 
i położono nową dachówkę kar-
piówkę. Zamówione i wykony-
wane są nowe okna. Całość prac 
remontowych kaplicy pokrywa 
parafia. 

Kościół po oddaniu do użytku, 
będzie ogrzewany. W tym celu 
został wykonano przekop pomię-
dzy kościołem i plebanią i poło-
żono sieć zasilającą kościół w cie-
plik. 

Po uzyskaniu stosownych ze-
zwoleń z Urzędu Gminy na tere-
nie przykościelnym wycięto drze-
wa zagrażające bezpieczeństwu 
ludzi i budowli oraz ukształtowa-
no korony pozostałych drzew.

Opracował
~ Kazimierz Szulc

Kostnica

Strop gwiaździsty

Nowe okna
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stowarzyszenia

Gminna Służba Doradcza Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
działająca na terenie Gminy Tarnowo Pod-

górne nawiązała kontakt z kancelarią prawną zajmu-
jącą się odszkodowaniami za służebność przesyłu.

Właściciele działek rolnych i terenów pod akty-
wizację gospodarczą, na których są umieszczone 
urządzenia przesyłowe jak linie elektryczne, gazo-
we, wodociągowe, kanalizacyjne, światłowody, itp.  
zgodnie z obowiązującym prawem mają prawo sta-
rać się o odszkodowanie, jeśli występuje tam bezu-
mowne korzystanie z ich działek. Ponadto z powodu 
planu rozbudowy dróg w Polsce w ostatnim czasie 
wywłaszcza się ziemie pod inwestycje drogowe. 
W wielu przypadkach nie zostało to przeprowadzone 
zgodnie z prawem i właściciele ziem powinni starać 
się o zadośćuczynienie. 

Cechą szczególną tej kancelarii jest fakt, że nie 
angażuje środków finansowych naszych klientów 
w proces uzyskania odszkodowania. Kancelaria 
sama finansuje wszystkie koszty łącznie z sądowymi 
biorąc na siebie całe ryzyko. Wynagrodzenie kance-
larii pokrywane jest tylko i wyłącznie z uzyskanego 
odszkodowania. Gwarantuje to pełne zaangażowanie 
w prowadzoną sprawę. Na dowód skuteczności może 
przemawiać fakt, że ponad 60% spraw udaje się za-
kończyć na etapie negocjacji.

Osoby zainteresowane odszkodowaniami za służeb-
ność przesyłu proszone są o kontakt z Wiesławem Biały 

Służebność przesyłu i kredyty dla rolników
tel. służbowy 723 678 053 lub pry-
watny 501 343 433.

Życie pokazało jak trudno jest 
rolnikowi uzyskać kredyt obroto-
wy na zakup środków do produk-
cji np. nawozów, środków ochro-
ny roślin. Procedura uzyskania 
kredytu w bankach spółdzielczych 
i ilość koniecznych do wypełnie-
nia tabelek skutecznie odstraszała 
potencjalnych klientów. Doradca 
rolników był przerażony ogromem 
papierów łącznie z bilansem, ra-
chunkiem wyników, przepływami 
pieniężnymi takimi samymi jak 
przy kredytach inwestycyjnych 
w wysokości kilkuset tysięcy czy 
kilka milionów złotych.

Z  tego względu potrzebą chwi-
li stało się poszukiwanie banku 
bardziej sprzyjającego dla specy-
fiki rolnictwa. Informuję, że po-
szukiwania te zostały uwieńczone 
sukcesem. Do uzyskania kredytu 
w kwocie od 5.000 do 300. 000 zł 
rolnik potrzebuje jedynie:

- nakaz płatniczy podatku rol-
nego

- dowód wpłaty podatku do 
Urzędu Gminy za ostatni kwartał 
(w przypadku większych kwot za 
cały rok),

- rachunki/faktury za okres 
ostatnich 3 miesięcy (w przypad-
ku większych kwot za okres ostat-
nich 12 miesięcy),

- decyzja ARiMR dotycząca przy-
znania płatności bezpośrednich oraz 
wyciąg z rachunku bankowego po-
twierdzający wpływ płatności.

Uwaga: w przypadku umów 
dzierżawy uwzględnia się umowy 
na okres co najmniej 6 miesięcy.

Ponieważ dla „mniejszych” rol-
ników ARiMR nie wydaje decyzji 
o przyznaniu płatności bezpośred-
nich ze względów oszczędnościo-
wych należy jej żądać składając 
druk P-42/01 (do pozyskania ze 
strony internetowej lub od dorad-
cy WODR).

Osoby zainteresowane kre-
dytami proszone są o kontakt 
z Wiesławem Biały, tel. służbo-
wy 723 678 053 lub prywatny 
501 343 433.

~Wiesław  Biały

W tarnowskim Klubie Seniora zgodnie 
z tradycją zorganizowaliśmy sobie Dzień 
Seniora. W tym dniu uczciliśmy naszych 

dwóch członków – 80-latków: Stanisławę Jandy 
i Mariana Rybińskiego.

Jubilaci przybyli w towarzystwie swoich dzieci, co 
sprawiło nam dużą radość. 

Ogromną niespodzianką był dla nas występ ma-
łych artystów z przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” 
pod opieką pani Małgosi i pani Sylwii. Dzieci popi-
sały się różnymi tańcami oraz wspaniałym śpiewem. 
Na koniec przedszkolacy wręczyli każdemu senioro-
wi własnoręcznie wykonane serduszko. Była to rado-
sna, ale i wzruszająca chwila. Pożegnaliśmy naszych 
milusińskich burza oklasków i koszem słodyczy.

Następnie Zarząd i członkowie złożyli życzenia 
Jubilatom. Był też krótki występ naszych pań pod 
kierownictwem kol. Wiesi. A potem, przy zastawio-
nych stołach i dobrej muzyce odtwarzanej przez kol. 
Tadzia bawiliśmy się wesoło. 

Okazją do wspólnej zabawy były też Andrzejki (30 
listopada). 3 grudnia na nasze zaproszenie odwiedzi-
li nas państwo Ola i Jurek Wiśniewscy, którzy od-

Nie dajmy się starości

byli daleka i ciekawą podróż do 
Chin. Słuchaliśmy ich opowieści 
z wielkim zaciekawieniem, z po-
dziwem oglądaliśmy zdjęcia. Za 
obszerne i ciekawe opowiadanie 
podziękowaliśmy naszym po-
dróżnikom oklaskami oraz wspól-
nie wypitą kawą. 

I to nie koniec! Bo jeszcze 14 
grudnia jedziemy do Teatru Mu-

zycznego na przedstawienie „Ba-
ron Cygański”. 

Na zakończenie pragnę w imie-
niu Zarządu i wszystkich człon-
ków podziękować GOK SEZAM 
oraz OSIR za udzielaną pomoc, 
bez której trudno byłoby nam pro-
wadzić działalność. 

W imieniu członków Klubu
~ Z. Troszczyński
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W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Za-
borcy wymazali Polskie Państwo z mapy 
świata. Ale Polacy nie pogodzili się 

z utratą niepodległości. W swej dumie pięciokrotnie 
próbowali orężem przywróć niepodległość Ojczyź-
nie. Niestety wszystkie te powstania narodowe za-
wsze zaborcy krwawo stłumili. Pomimo tych klęsk 
każdym powstaniem Polacy sygnalizowali światu 
o swoim istnieniu i dążeniach do odzyskania wolno-
ści i niepodległości. 

Po stłumieniu Powstania Styczniowego 1863/4 
przez zaborców, Polacy zmienili taktykę i strategię 
walki o przywrócenie swej państwowości. Doszli do 
wniosku, że orężem nie są w stanie pokonać potęż-
nych trzech zaborców i przywrócić wolność Ojczyź-
nie.

Wówczas zrodziła się idea pracy organicznej od 
podstaw, której głównym celem była powszechna 
oświata, rozwój społeczny i gospodarczy całego pol-
skiego narodu. Zrozumiano, że tylko naród oświeco-
ny i silny gospodarczo będzie mógł przeciwstawić 
się rusyfikacji i germanizacji, a w sprzyjającej sytu-
acji politycznej wywalczyć wolność i niepodległość.

W nurt pracy organicznej włączyły się solidarnie 
ziemianie, przemysłowcy, kupcy, rzemieślnicy, rol-
nicy, robotnicy, lekarze, aptekarze, pisarze, poeci, 
kompozytorzy, muzycy. Księża bronili, aby w ko-
ściołach głoszenie kazań i nauczanie religii odbywa-
ło się w języku polskim.

Na szczególne podkreślenie zasługuje cicha taj-
na praca polskich kobiet, które wieczorami na róż-
nych spotkaniach uczyły dzieci czytania i pisania 
po polsku. Urządzały teatrzyki, uczyły polskich 
pieśni patriotycznych, polskiej historii i tradycji. To 
one sprawiły, że choć Polskiego Państwa nie było 
na mapie świata, to Polska była w każdym polskim 
sercu. W różny sposób dbały, by duch w narodzie 
nigdy nie zaginął, by płomień miłości do Ojczyzny 
zawsze się palił. Na nich spoczywał główny obo-
wiązek wychowanie młodego pokolenia Polaków 
do walki o niepodległość Ojczyzny. To one zamie-
niły swoje domy w bastiony polskości i nie pozwo-
liły zrusyfikować ani zgermanizować polskiego na-
rodu.

Tę pracę organiczną kontynuowało kilka pokoleń 
Polaków. Czekano na sprzyjającą sytuację politycz-
na, by rozpocząć walkę o odzyskanie wolności i nie-
podległości kraju ojczystego. I doczekano się.

Zwycięska droga do niepodległości
Zaborcy skłócili się między 

sobą, co spowodowało, że wy-
buchła I wojna światowa w 1914 
roku. Tę sytuację polityczną wy-
korzystali Polacy i we wszystkich 
zaborach nasilili przygotowania 
do walki zbrojnej o odzyskanie 
wolności i niepodległości.

Trwająca 4 lata I wojna świa-
towa wyniszczyła militarnie i go-
spodarczo strony walczące.

W Rosji wybuchła rewolucja 
bolszewicka w 1917 roku, a w li-
stopadzie 1918 roku w Berlinie 
rewolucja ogarnęła całą armię. Po 
obu stronach walczących w ar-
miach powstał totalny bałagan. 
Zbuntowane wojska nie chciały 
dalej walczyć i ginąć.

Już pod koniec 1918 roku Pola-
kom stosunkowo łatwo udało się 
wywalczyć niepodległość spod 
zaboru rosyjskiego i austriackie-
go. Natomiast Niemcy nie chcieli 
oddać Wielkopolski, Śląska i Po-
morza. Te ziemie trzeba było orę-
żem odebrać zaborcy.

Przyjazd Ignacego Jana Pade-
rewskiego do Poznania spowo-
dował, że 27 grudnia 1918 roku 
wybuchło w Poznaniu powstanie, 
które w następnym tygodniu ogar-
nęło całą Wielkopolskę. Do tego 
powstania Poznań i Wielkopol-
ska przygotowywała się potajem-
nie od wielu lat. Mimo ciężkich 
i długich walk powstanie zostało 
doprowadzone do ostatecznego 
zwycięstwa. Przywrócono prasta-
re polskie ziemię do macierzy, bo 
przecież Wielkopolska jest koleb-
ką polskiego państwa. Stąd nasz 
ród. Bo cóż by to była za Pol-
ska bez Wielkopolski. To zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie 
wytyczyło zachodnią granicę II 
Rzeczypospolitej. Należy dodać, 
że wspaniała Armia Wielkopol-

ska, utworzona 
przez Naczel-
nego Dowód-
cę Powstania 
Wielkopolskie-
go, generała Jó-
zefa Dowbora 
Muśnickiego w 1919 roku, ode-
grała znaczącą rolę jako czynnik 
państwowotwórczy po latach za-
borów. 

Zwycięskie Powstanie Wielko-
polskie jest wielką chlubą ówcze-
snych Wielkopolan. Zaś na nas 
żyjących spoczywa obowiązek 
pamięci i złożenia hołdu wszyst-
kim powstańców.

Prezes Towarzystwa
~ Józef Grajek

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

W imię pamięci Towarzystwo 
Pamięci Generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego od wielu lat 
w Lusowie organizuje obchody 
kolejnych rocznic wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Taka 
uroczystość w tym roku odbę-
dzie się w Lusowie 29 grud-
nia pod patronatami Marszałka 
Wielkopolski Marka Woźnia-
ka, Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego, Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki.

Uroczystość rozpoczniemy 
o godzinie 10.30 Mszą Świętą 
w lusowskim kościele w inten-
cji Ojczyzny i Powstańców. Po 
Mszy na „placu u księdza za pło-
tem” odbędzie się rekonstrukcja 
przysięgi wojskowej, która mia-
ła miejsce 26 stycznia 1919 roku 
na Placu Wolności w Poznaniu. 
Dalsze uroczystości odbędą się 
na lusowskim cmentarzu.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną od-
dać hołd powstańcom. 



20       / sąsiadka~czytaj / grudzień 2013

stowarzyszenia

ROKTAR  na sportowo

III Jesienny Turniej Boc-
ce o Puchar Wójta 
Tarnowa Podgórnego 

już za nami. Odbył się 15. listo-
pada na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym, któ-
ra jest jego współorganizatorem. 
Celem imprezy ROKTARU jest 
popularyzacja sportu wśród osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz integracja z osobami pełno-
sprawnymi. Do udziału w roz-
grywkach zaprosiliśmy 12 drużyn 
z powiatu poznańskiego. Po emo-
cjonujących zmaganiach sporto-
wych na podium stanęły drużyny: 
I miejsce – Dom Pomocy Maltań-
skiej z Puszczykowa, II miejsce 
– Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Promyk z Dopiewca, III miejsce 
– reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej w Tarnowie Podgórnym. 
Zwycięzcy Turnieju („Maltań-
czycy”) oprócz głównej nagrody 
otrzymali także trofeum ufundo-
wane przez radnego powiatu po-
znańskiego Przemysława Kiejni-
cha – dla Najlepszego Debiutanta. 

Poza podium, ale cenne IV miej-
sce i puchar ufundowany przez 
Szkołę Podstawową w Tarnowie 
Podgórnym, otrzymała drużyna 
Zespołu Szkół Specjalnych 101 z 
Poznania. Każda drużyna wraca-
ła z pamiątkowym dyplomem za 
uczestnictwo, a każdy uczestnik 
z pluszową maskotką – Tarnow-
skim Lwem.

Drużyna ROKTARU miała 
wielką przyjemność zaprezento-
wać się publiczności w nowych 
strojach sportowych, ufundowa-
nych przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. Podczas tego mini poka-
zu mody sportowej zobaczyliśmy 
stroje składające się z sześciu ele-
mentów (spodnie i bluza dresowa, 
krótkie spodenki i T-shirt, koszul-
ka polo oraz czapeczka. Stroje 
opatrzone zostały herbami gmin 
Tarnowa Podgórnego i Rokietni-
cy, logiem Roktaru oraz napisem 
ROKTAR. 

Turniej rozpoczął gościnny po-
kaz niepełnosprawnych sportow-
ców grających w rugby na wóz-

kach z Fundacji BALIAN Sport 
z siedzibą w Chrzypsku Wielkim. 
Zasady gry oraz działalność fun-
dacji przedstawił zawodnik i me-
nedżer drużyny Sebastian Gór-
niak. 

III Jesienny Turniej Bocce za-
kończył się miłymi akcentami. 
Pierwszym był występ artystycz-
ny przygotowany przez uczest-
ników WTZ ROKTAR, drugim 
– okazały i niezwykle smaczny 
tort podarowany przez Andrzeja 
Kawa. 

Po III Turnieju pozostały miłe 
wspomnienia, a my już patrzymy 
w przyszłość i przygotowujemy 
się do przyszłorocznego IV Tur-
nieju Bocce, który odbędzie się 
21.11.2014 r.

~Edyta Łuckiewicz-Laskowska

Zapraszamy osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny do Stowa-
rzyszenia ROKTAR, tel. 502 631 
137

Fundacja „Otoczmy Troską Życie”  
zaprasza na wspólne spędzenie  

Święta Trzech Króli.
Kolejny Orszak Trzech Króli ruszy ulicami  

Poznania 6.01.2014 o godz. 12.00  
z Placu Wolności

Pamiątkowe 
zdjęcie „rodzin-
ne”
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Wiadomości brackie
11 listopada Święto Niepodległości

VIII Obywatelskie Strzelanie 
Niepodległościowe w naszym 
bractwie rozpoczęło się trady-
cyjnie 11 listopada mszą świętą 
w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Tarnowie Podgór-
nym. Po mszy poczty sztanda-
rowe, przedstawiciele stowarzy-
szeń, władze Gminy, młodzież 
szkolna i mieszkańcy udali się 
w uroczystym przemarszu pod 
pomnik Ofiar II Wojny Świato-
wej oddać hołd poległym w walce 
o wolność. Członkowie naszego 
bractwa pełnili wartę honorową 
oraz poprowadzili przebieg uro-
czystości.

 Po zakończeniu oficjalnych 
uroczystości udaliśmy się w to-
warzystwie przyjaciół i sympaty-
ków na bracką strzelnicę. Gospo-
darze przygotowali poczęstunek, 
nie zabrakło tradycyjnych rogali 
marcińskich. Czas mile upływał 
przy śpiewie pieśni patriotycz-
nych i piosenek żołnierskich. Za-

wody strzeleckie rozpoczął strzał 
do Tarczy Niepodległościowej. 
Rywalizowano w kilku konkuren-
cjach m.in. o puchar Wójta Tade-
usza Czajki. Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali nagrody, ale tą najważ-
niejszą Tarczę Niepodległościową 
i puchar Wójta zdobył brat Jaro-
sław Czyżewski - KBS Starogard 
Gdański. 24 listopada  odbyły się 
na naszej strzelnicy zawody strze-
leckie zorganizowane przez Pol-
ski Związek Strzelectwa Okręgu 
Leszczyńskiego. Nasze bractwo 
reprezentowała drużyna młodzie-
żowa. Zwyciężył Mariusz Walas, 
drugie miejsce wystrzelała Julia 
May, trzecie Michał Raszewski 
(wszyscy KBS Tarnowo Podgór-
ne). 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Tarnowie Podgórnym 

Organizuje Bal Królewski
 4 stycznia 2014 r. 

 zgłoszenia: brat Waldemar  
Kubiak tel. 602 217 407
Serdecznie zapraszamy.

 Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk.

Mija trzeci rok pracy Fundacji „Otocz-
my Troską Życie”. Udało się nam stwo-
rzyć zgrany zespół ludzi, którzy bezin-

teresownie działają na rzecz lokalnej społeczności, 
dzielą się swoim wolnym czasem, umiejętnościa-
mi, a przede wszystkim sercem. Fundacja działa na 
rzecz mieszkańców Gminy w różnych aspektach ich 
życia. Wsparliśmy finansowo wakacje dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach zor-
ganizowane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Udzielaliśmy indywidualnej pomocy. Już trzeci rok 
opiekujemy się Olą Stachowiak z Przeźmierowa. 
Wsparliśmy również finansowo osoby w trudnej sy-
tuacji społecznej i materialnej. 

8 września w ramach realizacji zadania publiczne-
go z Gminą Tarnowo Podgórne zorganizowaliśmy 
festyn z cyklu „Otoczmy Troską Dzieci”. Jest to ko-
lejna, trzecia impreza i zgodnie z założeniami jest re-
alizowana co roku w innej szkole na terenie Gminy. 
Tym razem odbyła się w Ceradzu Kościelnym. 

Działania Fundacji wykraczają również poza te-
ren Gminy Tarnowo Podgórne. Fundacja „Otoczmy 

Troską Dzieci” włączyła się ak-
tywnie w przedsięwzięcia, zwią-
zane z ochroną życia i rodziny 
zgodnie z chrześcijańskimi war-
tościami. Fundacja brała udział 
w organizacji; „Orszaku Trzech 
Króli” w Poznaniu, w kwietniu 
sponsorowała „Marsz dla ży-
cia”, od kwietnia do październi-
ka wspomagała akcję zbierania 
podpisów pod europejską inicja-
tywą obywatelską „ Jeden z nas”, 
w maju uczestniczyła jako part-
ner na Kongresie Rodzin i Ko-
biet Konserwatywnych. Konty-
nuowała współpracę z Zespołem 
Szkół Nr 109 działającym na te-
renie Szpitala Rehabilitacyjnego 
Dla Dzieci w Kiekrzu.

Nasze aktywne uczestnictwo 
w życiu publicznym pozwoliło 
uzyskać Fundacji od października 

….z potrzeby serca…

2013 status Organizacji Pożytku 
Publicznego.

Chcemy serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy wspoma-
gali nasze działania w 2013 roku: 
władzom i pracownikom Gminy, 
Dyrekcji i pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Ceradzu Kościel-
nym, wolontariuszom, sponsorom 
i darczyńcom.

Zarząd Fundacji  
„Otoczmy Troską Życie”

Barbara Nowak  
i Violetta Ciesielska

Zachęcamy do wpłat  
na konto fundacji:

NR KONTA 97 1020 4027 0000 
1402 0896 5750

Zgrany zespół 
bezinteresownie działa
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UTW uczy i nie tylko

W sobotni listopadowy 
wieczór w świetlicy 
wiejskiej w Lusowie 

odbyła się zabawa andrzejkowo-
-integracyjna, w której uczest-
niczyło  ponad 50 osób, w tym 
kilkanaście  spoza naszego sto-
warzyszenia. Tradycyjnie już 

wszystko dopisało. Profesjonalna 
oprawa muzyczna – Dariusz Ła-
komy, catering – Rafał Maciejew-
ski a pączków, za które dziękuje-
my firmie Komplet, było nie do 
przejedzenia. Uczestnikom dopi-
sywał świetny humor i bawiliśmy 
się znakomicie.

We wtorek 17 grudnia, w sali 
GKS „Tarnowia” odbędzie się 
spotkanie opłatkowe. Początek 

godzina 16.00. Jesteśmy przeko-
nani, że przedświąteczna gorącz-
ka nie przeszkodzi nam spędzić 
tego jedynego w swoim rodzaju 
czasu miło i przyjemnie. Będą ja-
sełka, opłatek, śpiewanie kolęd, 
koleżeńskie rozmowy i słodki po-
częstunek. Ciebie, drogi czytel-
niku, nie powinno tu zabraknąć. 
Bądźmy razem.

~utw

Dziś w tym  
Kole działają  
174 osoby

W drugą sobotę paździer-
nika przeźmierowscy 
seniorzy spotkali się na 

uroczystości 10-lecia działalności 
swojego Koła.  

4 października 2003 roku Ka-
tarzyna Sroka, Helena Łeszyk, 
Łucja Wawer oraz Maria Dziam-
ska spotkały się w Domu Kul-
tury, gdzie przy aktywnym 
udziale Jolanty Tepper, postano-
wiły zmienić formułę Koła Go-
spodyń Wiejskich na Koło Senio-
ra w Przeźmierowie, działające do 
dziś przy Domu Kultury. 

Początkowo członkami Koła 
były same panie, ale po pewnym 
czasie zaczęli dołączać panowie 
i tak stopniowo wzrastała liczba 
członków do obecnego stanu 174 
osób, w tym 123 panie i 51 panów.

W okresie 10-letniej działalności 
pracami Koła kierowały trzy za-
rządy. Obecny działa od listopada 
2007 roku. 

Zarząd Koła stara się propono-
wać swoim członkom takie im-
prezy i zajęcia, aby każdy znalazł 
w nich miejsce dla siebie. Od roku 
2005 dwie grupy członków syste-
matycznie uczestniczą w zajęciach 
gimnastyki kompensacyjnej, pra-
cowały dwie grupy nauki języków 
obcych, grupa nauki obsługi kom-
puterów. Nasze panie są członki-
niami grupy teatralnej „Seniorit-
ki” i uświetniają nie tylko nasze 

Koło Seniora w Przeźmierowie działa już 10 lat!

spotkania, ale i innych kół seniora. 
Doskonalą też swoje zdolności ku-
linarne na zajęciach w domu kul-
tury, tam też dają upust swoim pa-
sjom plastycznym.

Podstawową formą relaksu są 
wycieczki: początkowo były to 
wyjazdy wielodniowe, teraz człon-
kowie preferują wycieczki jedno-
dniowe. Każdego roku organizuje-
my co najmniej dwie. 

Członkowie koła bardzo chętnie 
uczestniczą w różnych imprezach 
kulturalnych organizowanych przez 
GOK, np. koncertach (w tym Kon-
cercie Noworocznym), spektaklach 
teatrów objazdowych. Jesteśmy czę-
stymi bywalcami Teatru Wielkiego, 
Teatru Muzycznego czy też pozosta-
łych teatrów poznańskich. 

Dobrze układa się nam współ-
praca z Radą Sołecka. Uczestniczy-
my w imprezach organizowanych 
przez Radę, wyjazdy na grzybobra-
nie czy też wspólnie z młodzieżą 
szkolną akcji sprzątania przeźmie-
rowskiego lasu. Działamy też ak-
tywnie na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Do tradycji 
należą coroczne spotkania opłatko-
we, spotkania przy kawie z okazji 
Dnia Kobiet i Dnia Seniora.

W jubileuszowym spotkaniu 
uczestniczyły władze Gminy, so-
łectwa i placówek oświatowych.

Wójt złożył nam nie tylko jubile-
uszowe życzenia. Panie,  które były 
inicjatorkami powstania Koła Se-
niora, otrzymały pamiątkowe dy-
plomy wraz z małym upominkiem, 
a od Zarządu Koła piękne bukiety 
kwiatów z odrobiną słodyczy. 

W części artystycznej podziwia-
liśmy piękny występ zespołu „Mo-
draki” oraz nasze profesjonalnie gra-
jące „Senioritki”. 

Był też bardzo smaczny obiad 
oraz kawa z jubileuszowym tor-
tem, a na koniec zabawa i wspólne 
śpiewanie.

Zarząd Koła bardzo serdecznie 
dziękuje za wspomaganie działal-
ności; władzom Gminy za wspar-
cie finansowe i bezpłatny dostęp do 
sal i pomieszczeń w OSiR i Domu 
Kultury, Sołtysowi i Radzie So-
łeckiej za wspólne działania, Dy-
rektorowi GOK SEZAM i Jolan-
cie Tepper za bezpośrednią pomoc 
w działalności i kreatywne doradz-
two. Bardzo, bardzo serdecznie 
dziękujemy.

~Bożena Meissner,  
Stanisław Bzdęga

W jubileuszo-
wym spotkaniu 
uczestniczyły 
władze Gminy 
i zaproszeni 
goście
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Biblioteka zawsze po drodze 
– nie mijam – wchodzę.

W grudniowym numerze 
zapraszamy na FOTO-
REPORTAŻ

z jesiennych spotkań w naszej 
placówce, warsztatów, prelekcji, 
zajęć plastycznych dla wszystkich 
zainteresowanych.

Gościli u nas: znana piosenkar-
ka, dziennikarka, autorka, scena-
rzystka i reżyserka, jednym sło-
wem artystyczna dusza Magda 
Umer. Duże zainteresowanie, cie-
kawe rozmowy, warto było ten 
czas spędzić w Bibliotece.

Najmłodsi mieli możliwość 
porozmawiać z najpopularniej-
szym, współczesnym autorem 
książek dla dzieci Grzegorzem 
Kasdepke. Książki jego autor-

stwa charakteryzują się niezwy-
kłym zrozumieniem psychiki 
dziecka, humorem, są zabawne 
i dowcipne. Z uwagi na swo-
je treści edukacyjne znalazły się 
w kanonie lektur szkolnych. Zor-
ganizowaliśmy także warsztaty 
literacko-plastyczne z ilustrator-
ką Elżbietą Krygowską – Bu-
tlewską. Zainspirowały one dzie-
ci do poznania swoich zdolności 
plastycznych, a prace wykonane 
przez dzieci w Bibliotece, zawę-
drowały wraz z nimi do szkoły, 
jako zachęta do samodzielnych 
inspiracji plastycznych.

Zaproszony przez nas Teatr 
małych form i spektakl „Grzecz-
nie –bezpiecznie” spełnił swoje 
edukacyjne zadnie – edukacja na 
wesoło, a cel miał jeden - to na-
uka przez zabawę.

W ramach XXXVI Międzyna-
rodowego Listopada Poetyckie-
go zorganizowaliśmy spotkanie 
z poznańską poetką Marią Mag-
daleną Pocgaj. To dobry mo-
ment, nawet dla młodzieży, na 
chwilę zatrzymania i refleksji, 
szczególnie w dobie Internetu 

i tzw. „szybkich mediów”. Koń-
czący się rok 2013 to Rok Julia-
na Tuwima, autora, na którego 
wierszach wychowały się poko-
lenia Polaków. Biblioteka w ra-
mach swojego programu zapro-
siła dzieci na „Wesołe wierszyki 
Juliana Tuwima” w interpretacji 
aktorki Lucyny Winkel.

Zajęcia dla dzieci prowadzi-
my od lat i mają jeden cel. Za-
poznać najmłodszych ze światem 
książki i pokazać jak jest cie-
kawy i inspirujący i jak jest po-
mocny w dalszej nauce i rozwoju 
zainteresowań dziecka. To oczy-
wiście truizm, ale rola książki 
w rozwoju dziecka się nie zmie-
nia i jest niezastąpiona w na-
uce samodzielnego myślenia. 
Więcej na naszej stronie interne-
towej. Tradycyjnie we wszyst-
kich placówkach (także filiach 
w Baranowie, Lusowie, Prze-
źmierowie) duży wybór nowości 
wydawniczych, a także audio-
booki tak dla dorosłych jak i dla 
dzieci. POLECAMY.

~I.B.

Zapraszamy  
dzieci  
do Biblioteki!

Pierwszy weekend grudnia 
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta naszej gminy spędzi-

ła w Zaniemyślu na warsztatach 
przygotowujących do występu 
podczas XVI Galowego Koncer-
tu Charytatywnego  z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Wolonta-
riusza „Serce w Prezencie”, który 
odbył się w niedzielę 8 grudnia na 
scenie Filharmonii Poznańskiej.

Składał się on z dwóch części. 
W pierwszej wręczanie dyplo-
mów osobom zasłużonym dla ho-
spicjum przeplatane było utwo-

Nasza orkiestra zagrała w Auli UAM
rami w naszym wykonaniu. A 
Medal Honorowego Wolontariu-
sza otrzymał m. in. Andrzej Pie-
chocki, redaktor naczelny „Tar-
Nowej Kultury”. Podczas drugiej, 
zupełnie już muzycznej i ma-
gicznej części zaprezentowali-
śmy standardy musicalowe oraz 
kompozycje z repertuaru Czesła-
wa Niemena. Z towarzyszeniem 
orkiestry wystąpili soliści: Julka 
Mróz – 11 letnia mieszkanka Sa-
dów, Agata Narożna oraz solista 
Opery Wrocławskiej, Jarosław 
Królikowski. Jako, że Boże Naro-

dzenie tuż, tuż, na koniec zagrali-
śmy wspólnie z solistami kolędę 
„Gdy się Chrystus rodzi”.

Koncert w tak wspaniałym 
miejscu jak Aula UAM był dla 
nas niemałym wyzwaniem. Da-
liśmy jednak z siebie wszystko, 
włożyliśmy w to mnóstwo pracy 
i serca, dlatego tym bardziej ucie-
szyło nas przyznanie Dyplomu 
Przyjaciela Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia wolontariuszy Opie-
ki Paliatywnej „Hospicjum Do-
mowe”. 

~Joanna Woszak
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie 
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Bilety na wybrane imprezy dostępne także online na stronie www.goksezam.pl i www.biletomat.pl

Afisz
Edyta Geppert - recital
niedziela, 15.12 godz. 18

Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Bilety: 40 zł

Przedstawienie dla dzieci pt: „Baśń o pięknym łabędziu”
poniedziałek, 16.12 godz. 10, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Premiera programu kolędowego ZPiT „Lusowiacy”
czwartek, 26.12 godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego mieszkańcom: koncert Teresy Werner
sobota, 28.12 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zaproszenia u sołtysa.

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa mieszkańcom: koncert Andrzeja Rybińskiego
niedziela, 29.12 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl
piątek, 10.01 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Koncert Noworoczny 2014 
z udziałem Młodzieżowej Orkiesty Dętej, „Lusowiaków”, Mażoretek i solistów
sobota, 11.01 godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Wstęp wolny. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gwiazda wieczoru: PAJUJO
niedziela, 12.01 godz. 16
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Wstęp wolny.

„Śpiewamy kolędy” - otwarte spotkanie z udziałem Chóru im. F. Nowowiejskiego
niedziela, 5.01 godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny
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Anna Kubot i Jan Ciecio-
ra z działającej w GOK 
„SEZAM” Grupy Te-

atralnej „NOVI” otrzymali na-
grody aktorskie podczas X Ogól-
nopolskiego Konkursu Teatrów 
Młodzieżowych „Melpomena”. 

Jury złożone z Małgorza-
ty Łodej-Stachowiak, Michała 

Grudzińskiego i Piotra Dobro-
wolskiego przyznało dwa wy-
różnienia aktorom działającej 
w GOK „SEZAM” Grupie Te-
atralnej „NOVI”. Otrzymali je 
Anna Kubot i Jan Cieciora. Gra-
tulujemy!

~GOK

Od lat laureaci gminnych 
eliminacji konkursu „Je-
sienna zaduma” god-

nie reprezentują Gminę Tarnowo 
Podgórne podczas finału w Czer-
wonaku. Nie inaczej było i tym ra-
zem. Wśród gimnazjalistów naj-
lepsza w całym powiecie okazała 
się Julia Gałęska, a w kategorii 
klas IV-VI szkół podstawowych 
drugie miejsce zajęła Zuzanna Ja-
niec. Gratulujemy!

~ Jarek Krawczyk 

„NOVI” wrócili z 
„Melpomeny” z nagrodami

Laury na „Jesiennej 
zadumie”

Wybraliśmy Kartkę 
Świąteczną

W tym roku oficjalną kart-
ką świąteczną Gminy 
Tarnowo Podgórne sta-

ła się praca Patrycji Bukalskiej, 
uczennicy Szkoły Podstawowej w 
Tarnowie Podgórnym. Wybór jed-
nak nie był łatwy, wpłynęło do nas 
aż 247 prac. Jury złożone z pra-
cowników GOK „SEZAM” wy-
różniło także 31 prac, które oglą-
dać można w Galerii w Rotundzie.

~ Jarek Krawczyk

Już po raz drugi Koncert Noworoczny uświetni Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne. Tym razem we współpracy 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, który zatańczy poloneza, 

walca i mazura. Wystąpią również Mażoretki.
W repertuarze prowadzonej przez Pawła Joksa orkiestry usłyszymy 

walce różnych krajów Europy. Z zakręconej krainy walca wyprowadzi 
nas klasyka polskiej muzyki rozrywkowej. Nie zdradzając kolejnych 
niespodzianek (a będzie ich sporo!) – zapraszam na Koncert Nowo-
roczny 2014, który odbędzie się w sobotę, 11 stycznia o godz. 17 w 
Hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

To będzie koncert!

 styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      1

gok

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie 
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Bilety na wybrane imprezy dostępne także online na stronie www.goksezam.pl i www.biletomat.pl

Afisz
Edyta Geppert - recital
niedziela, 15.12 godz. 18

Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Bilety: 40 zł

Przedstawienie dla dzieci pt: „Baśń o pięknym łabędziu”
poniedziałek, 16.12 godz. 10, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Premiera programu kolędowego ZPiT „Lusowiacy”
czwartek, 26.12 godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego mieszkańcom: koncert Teresy Werner
sobota, 28.12 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zaproszenia u sołtysa.

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa mieszkańcom: koncert Andrzeja Rybińskiego
niedziela, 29.12 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl
piątek, 10.01 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Koncert Noworoczny 2014 
z udziałem Młodzieżowej Orkiesty Dętej, „Lusowiaków”, Mażoretek i solistów
sobota, 11.01 godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Wstęp wolny. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gwiazda wieczoru: PAJUJO
niedziela, 12.01 godz. 16
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Wstęp wolny.

„Śpiewamy kolędy” - otwarte spotkanie z udziałem Chóru im. F. Nowowiejskiego
niedziela, 5.01 godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny



26       / sąsiadka~czytaj / grudzień 2013

 edukacja

Szkoła w Ceradzu Kościelnym

Szkolny klub małego/dużego podróżnika  
w „Słodkiej Cytrynce”

Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Święty Marcin w przedszkolu

Listopadowy Dzień Świętego Marcina obcho-
dzony jest na  cześć świętego Marcina – bi-
skupa z Tours, który zasłynął z dobroci serca 

wobec potrzebujących. Obchody tego święta  bardzo 
hucznie świętuje  się w Poznaniu.

„Marcin na koniu siwym jedzie. Każdemu, kto ze-
chce dopomoże w biedzie.

Aż pewnego razu u bram miasta wielkiego napo-
tkał żebraka na śniegu marznącego.

I nie mając nic, co mógłby ofiarować, zdjął ry-
cerski płaszcz na pół go przeciął, by biedaka rato-
wać”…

Taką opowieścią rozpoczęła się dla wszystkich 
dzieci z Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” uro-
czystość Dnia Świętego Marcina. Dzieci wysłucha-
ły legendy przy zapalonych lampionach zrobionych 
wspólnie z rodzicami i przyniesionych specjalnie na 
to święto. Pragnęliśmy, aby był to czas sprzyjający 
uwrażliwieniu dzieci  na dobro i potrzeby innych. 
Dzieci przygotowując się do tego dnia wykonały 
szereg aktywności plastycznych, robiąc m.in. podko-
wy z masy solnej i tekturowe białe koniki. Trzyma-
jąc w rękach swoje lampiony dzieci wyszły z przed-
szkola oczekując spotkania ze Świętym  Marcinem. 
Kiedy pojawił się na swoim koniu wywołał wielkie 
zaciekawienie i radość, obdarowując dzieci wiel-
kim workiem słodkich rogali z nadzieniem z białego 

maku. Po powrocie do przedszko-
la nastąpiła degustacja słodkiego 
prezentu i wymiana wrażeń z wi-
zyty tak niezwykłego gościa.

 Nawiązując do tradycji nasze-
go regionu obchodów tego dnia, 
pragnęliśmy przybliżyć dzieciom 
wiedzę i edukować w sposób ak-
tywny angażując zmysły dzieci 
i ich emocje.

Chcielibyśmy, aby edukacja re-
gionalna była czasem radosnego 
przeżywania obyczajów i trady-
cji, a dzieci były wprowadzane 
w kulturę swojego regionu po-

przez świat przeżyć, doświadczeń 
i odkryć. 

„Marcinowe światło ma cudow-
ną moc, wnika w serca ludzi i roz-
jaśnia mrok.

Dziś każdy je w sobie ma. I Ty. 
I Ja”.

Wszystkim rodzicom zaanga-
żowanym  w krzewienie tradycji 
naszego regionu oraz Michało-
wi Przybeckiemu  składamy ser-
deczne podziękowania za wkład 
w przygotowanie uroczystości.

~ Joanna Bystroń

W chłodne listopadowe sobotnie przedpołu-
dnie członkowie SKMP i SKDP wybrali 
się do Manufaktury „Słodka cytrynka” w 

Poznaniu. Uczestnicy nie mogli się doczekać warsz-
tatów, podczas których będą wykonywali lizaki. Spa-
cerując ulicami centrum Poznania dotarli do pierw-
szej manufaktury zdrowych cukierków. 

W „Słodkiej Cytrynce” poznali proces tworzenia 
lizaków od karmelowej masy, jej barwienia natural-
nymi barwnikami i dodawania aromatów owoco-
wych, następnie rozciągania jej  i wreszcie formowa-
nia różnych kształtów.

Wtedy wkroczyli członkowie klubu, każdy miał 
okazję stworzyć swój niepowtarzalny kształt lizaka. 
Były więc kwiatki, serduszka czy kotki, a także li-
zaki o kształtach jeszcze bardziej niepowtarzalnych, 
takie jak cyklop, Angry Birds.

Wrócili do domu zadowoleni i bogatsi o nowe 
umiejętności.

Wszyscy już się szykują do kolejnej wycieczki.

~Magdalena Matwiej, Marta Anders
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Wszystko zaczęło się 23 
października o 8.30… 

Dzieci oddzia-
łów zerowych i klas pierwszych 
w strojach galowych wyruszyły 
na spotkanie z historią do Mu-
zeum Powstańców Wielkopol-
skich im. gen. Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego w Lusowie i na 
cmentarz parafialny, gdzie zapali-
ły znicze na grobie rodziny gene-
rała. O godzinie 12.00 dzieci wraz 
z nauczycielami zaśpiewały hymn 
szkoły przy udekorowanej kwia-
tami tablicy Patrona.

Uczniowie pozostałych klas 
wzięli udział w zajęciach sporto-
wych oraz w  grze terenowej po 
Lusowie, która miała pomóc im 
poznać miejsca związane z patro-
nem naszej szkoły.

Uczestnicy zabaw zostali po-
dzieleni w każdej klasie na zespo-
ły oraz grupy wiekowe i w wy-
znaczonym czasie realizowały 
swoje zadania. Grupy terenowe  
wyruszyły  z mapami i zadaniami 
do wykonania w poszukiwaniu 
śladów pamięci patrona w koście-
le,  w muzeum i  na cmentarzu. 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Takiego Dnia Patrona w szkole jeszcze nie było !

Szkoła Podstawowa w Lusówko

Matematyka nie jest trudna

Grupy sportowe natomiast rywa-
lizowały w zgodnej z zasadami 
fair – play na boisku szkolnym 
oraz w sali gimnastycznej. 

Wymiana wrażeń i zdobytych 
punktów nastąpiła w klasach po 
spotkaniu się zespołów   tereno-
wych i sportowych. 

Na zakończenie tego dnia 
wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek w stołówce – woj-
skowa grochówka.   

Jednak to nie koniec … Zadania 
wykonywane przez uczniów, do-
tyczyły także wydarzeń związa-
nych z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości i 95. rocznicą wy-
buchu Powstania Wielkopolskie-
go. Podsumowanie wszystkich 
działań i rozwiązywanych przez 
uczniów zagadek historycznych 
nastąpiło na uroczystym, listopa-
dowym apelu z okazji Święta Nie-
podległości. 

Serdecznie dziękujemy Dyrek-
torowi Muzeum za ciekawą lekcję 
historii, a organizatorom i wszyst-
kim uczestnikom za wspaniałą za-
bawę. 

~Uczniowie i Nauczyciele

To właśnie mogą powiedzieć 
Krysia Juszkiewicz i Antek 
Budzyński uczniowie kla-

sy IV Szkoły Podstawowej w Lu-
sówku. Matematyka to ich pa-
sja. W klasach I-III pod czujnym 
okiem wychowawcy Jolanty Kle-
mentowskiej, a obecnie w klasie 
IV z Beatą Skrzypińską rozwijają 
swoje matematyczne umiejętno-
ści. W ubiegłym roku szkolnym 
przygotowując się do Międzyna-
rodowego Konkursu matematycz-
nego „Kangur” i Matematycznych 
Mistrzostw Polski „Matematy-
ka Innego Wymiaru” w błyskotli-
wy sposób potrafili rozwiązywać 
skomplikowane zadania. Ich wy-
siłek zaowocował wysokimi miej-
scami w konkursach. W konkursie 
„Matematyka Innego Wymiaru” 

Antek zdobył 1. miejsce w powiecie poznańskim, 4. 
w województwie wielkopolskim i 26. w kraju, Kry-
sia 2. miejsce w powiecie,14. w województwie i 156. 
w kraju. To wielki sukces!

Z rozbawieniem wspominają pewne zadanie, które 
nie było łatwe dla trzecioklasisty, ale wspólnymi si-
łami, poradzili sobie z nim wyśmienicie. Brzmi ono 
następująco: W sklepie pana Warzywniaka można ku-

pić dorodne arbuzy. Skrzat Zakrze-
wek kupił takiego, którego waga jest 
o 2/3 kilograma większa od 2/3 tego 
arbuza. Wynika z tego, że arbuz Za-
krzewka waży… No właśnie – ile 
waży ten arbuz?

Jeśli jest chętny jakiś trzeciokla-
sista, który rozwiąże samodzielnie 
to zadanie, proszę niech przyśle 
opis rozwiązania i wynik do Krysi 
lub Antka na adres naszej szkoły. 
Wąszystkie poprawne odpowiedzi 
nagrodzimy, a dla pierwszej osoby 
– super niespodzianka! 

~ Barbara Gałęzewska

Życzę moim wychowankom, jak 
i wszystkim uczniom, 

równie wspaniałych sukcesów 
w zmaganiach z matematyką.

Była (już niestety) wychowawczy-
ni Krysi i Antka  

– Jolanta Klementowska 
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Światowy Dzień Pluszaka

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Szalona 
dyskoteka 
andrzejkowa

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Dzień Niepodległości

Już kolejny raz w tarnowskiej 
podstawówce 25 listopada ob-
chodziliśmy Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Uczniowie 
z wielkim entuzjazmem przyno-
sili do szkolnej biblioteki swoich 
ulubionych, pluszowych przyja-
ciół. Ze wszystkich eksponatów, 
przygotowano wystawę i można 
było głosować na najpiękniejsze-
go Misiaka. Dodatkowo, w głów-
nym korytarzu, na korkowych 

27 listopada odbyła się w naszej szkole dys-
koteka andrzejkowa. Wszyscy świetnie 
się bawiliśmy. Tańczyliśmy i śpiewali-

śmy. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16.00 i trwa-
ła do 19.05. Na początku przywitał nas nowy DJ – 
ZBIGMA. Powiedział, że każda impreza musi mieć 
swój okrzyk, nasz był następujący. DJ wołał trzy 
razy: „tak się bawi”, a my odpowiadaliśmy: „Tarno-
wo”. Można było oglądać zdjęcia, które na bieżąco 
były wyświetlane na telewizorze oraz dowiedzieć 
się czegoś nowego o sobie, dzięki najróżniejszym 
wróżbom. Następnie wystąpiło kółko taneczne na-
szej szkoły, które zaskoczyło nas rewelacyjną cho-
reografią do piosenki „Best song ever” zespołu One 
Direction. Układ do utworu „Toreo” okazał się na 
tyle prosty, że mogli go wykonać wszyscy ucznio-
wie. Repertuar był urozmaicony, każda klasa miała 
okazję, tydzień wcześniej, przestawić listę dwudzie-
stu utworów, które chcieliby usłyszeć podczas zaba-
wy, zatem prawie nikt nie podpierał ścian. 

Co tu dużo mówić, dyskoteka wypadła fantastycz-
nie! Mogliśmy cieszyć się z dobrej zabawy i mile 
spędzonego czasu razem. Efekty specjalne, światła, 
dym i piana, były genialne. Dziękujemy serdecznie 
Dyrekcji, wszystkim nauczycielom, Radzie Rodzi-
ców i Samorządowi Szkolnemu za zorganizowanie 
dyskoteki i liczymy na następne w przyszłości.

~ Anna Pietrzak
uczennica klasy 6a

Z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości spotka-
liśmy się na uroczystym 

apelu. W odświętnych strojach, 
w podniosłym nastroju, wśród po-
wstańczych krzyży, uczciliśmy 
nasze święto narodowe. 

Listopad  w Polsce to czas re-
fleksji nad przemijaniem, czas 
wspomnień o tych, którzy ode-
szli… W skupieniu oddaliśmy 
hołd ludziom, dla których BÓG, 
HONOR I OJCZYZNA nie były 
pustymi słowami.

Oddaliśmy hołd żołnierzom 
i cywilom walczącym o Polskę 
i za Polskę – bohate-
rom narodowym prze-
śladowanym przez za-
borców, skazywanym 
na tułaczkę i więzie-
nie, rannym w walkach 
o wolny kraj, poświę-
cającym swe życie dla 
Ojczyzny. 

Józef Piłsudski 
stwierdził: ,,Szala zwy-
cięstwa rozgrywa się 
w sercu, w woli, w cha-
rakterze i umiejętności 
tworzenia u człowie-
ka.” 

Dzięki naszym wa-
lecznym przodkom 
możemy dziś mówić 
po polsku, kultywo-
wać narodowe tradycje 
i żyć w pokoju. Może-

my pokazać, że jesteśmy patrio-
tami. Szanujemy swoją ojczyznę, 
godło, flagę i barwy narodowe.

Dla podkreślenia ważności 
Święta Niepodległości Samorząd 
Szkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym zorganizował 
„Akcję Kotylion”. Każda doro-
sła osoba, która przyprowadzała 
swoje dziecko do szkoły, została 
obdarowana kotylionem. Wyko-
nali je uczniowie naszej szkoły, 
aby uświetnić jeden z najważniej-
szych dla Polski i Polaków dni.

~ Renata Stawna

tablicach, wisiały rysunki oraz 
opisy większości przyniesionych 
zabawek. Cała akcja najbardziej 
spodobała się uczniom klas 1-3, 
którzy zaangażowali się w nią ca-
łym sercem.

~Arkadiusz Pikosz
uczeń klasy 6b
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Uroczystość pasowania na Pierwszaka już za nami!

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Mali patrioci poruszają ważne tematy i serca…

Po tygodniach przygotowań możemy po-
wiedzieć, że jesteśmy już pełnoprawnymi 
uczniami Szkoły Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w Przeźmierowie. Zgodnie ze słowami ślu-
bowania, które składaliśmy, od tej pory będziemy 
dbać o jej dobre imię i przynosić jej chlubę naszym 
postępowaniem.

8 listopada o godz. 9.00 rozpoczęła sie w naszej 
szkole długo wyczekiwana uroczystość. Tłumnie 
zgromadzeni rodzice oczekiwali na wejście swoich 
pierwszaków. Wraz z pozostałymi członkami rodzin 
oraz zaproszonymi gośćmi przywitali ich gromkimi 
brawami.

Ceremonia pasowania była w tym roku bardzo 
uroczysta. Każda klasa pierwsza dumnie wkroczyła 
na salę, by na jej środku pięknie ukłonić się przed 
zgromadzonymi gośćmi. Widok maszerujących po-
ciech wzruszał nie tylko ich rodziców, ale również 
wychowawców, którzy z wielkim oddaniem czuwali 
nad przygotowaniem dzieci do tej uroczystości.

W końcu nadszedł moment, na który wszyscy cze-
kali w napięciu. Dyrektor szkoły dokonała symbo-
licznego aktu pasowania, dzierżąc w dłoni błękitne 
pióro. Każda z klas pierwszych wychodziła na śro-
dek sali i z dumą oczekiwała na swoją kolej. 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe teczki 
z logo naszej szkoły. Przez następne lata będą mogli 
odkładać do niej wszystkie swoje dyplomy i świa-
dectwa.

Zgodnie z tradycją przedstawiciele Rady Rodzi-
ców osłodzili dzieciom ten wyjątkowy dzień, przy-
gotowując dla każdej klasy pierwszej róg obfitości. 
Ciastka, cukierki i lizaki, czyli to, co wszystkie dzie-
ci lubią najbardziej.  

Ogromne podziękowania na-
leżą się pani M.Wiernowolskiej-
-Cieślak oraz pani J. Jaskólskiej, 
które wraz z pomocą słuchaczy 
Akademii Wiedzy i Umiejętności 
Wszelakiej przygotowały zapiera-
jącą dech w piersiach część arty-
styczną pasowania. Z podziwem 
mogliśmy patrzeć na budzące się 
talenty aktorskie. Publiczność za-
chwyciła się nie tylko samą grą, 
ale również scenografią i oświe-

tleniem, które na czas trwania 
spektaktu przeniosły nas do praw-
dziwego teatru.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zaproszonym gościom za 
wspólne przeżycie z nami tego 
wyjątkowego wydarzenia, które 
na zawsze pozostanie we wspo-
mnieniach tegorocznych pierw-
szoklasistów, ich rodziców i wy-
chowawców.

~Natalia Sokołowska

„My uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Arka-
dego Fiedlera w Przeźmierowie, ślubujemy:

–  dbać o honor i dobre imię Szkoły, a nauką i zachowaniem 
przynosić jej zaszczyt,

–  szanować nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy pracują 
dla naszego dobra,

– uczyć się tego, co dobre i piękne,
– kochać swoją ojczyznę – Polskę. ŚLUBUJEMY!“

„Patriotyzm oznacza umiłowa-
nie tego, co ojczyste: 

umiłowanie historii, tradycji, 
języka czy samego krajobrazu oj-
czystego”

 Jan Paweł II

12 listopada 2013 r. podczas 
uroczystych apeli dla uczniów na-
szej szkoły upamiętniających hi-
storyczne wydarzenia 11 listopa-
da 1918 r. klasa III b  przedstawiła 
spektakl słowno – muzyczny.

Prezentowane pieśni patrio-
tyczne, przeplatane faktami hi-
storycznymi, poezją polską opo-

wiadającą o polskości i byciu 
Polakiem, umiejscowione w jak-
że realistycznej dla owych cza-
sów scenografii, wywołały wiele 
wzruszeń i emocji.

Ta „inna” lekcja historii udo-
wodniła, że patriotyzm jest w nas 
zakorzeniony od dziecka. Nale-
ży tylko umiejętnie o niego dbać, 
pielęgnować go w sobie, by Na-
sza Ojczyzna już zawsze była 
wolna i nie zabrakło kochających 
Ją patriotów.

~ M. Mieloch
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Jesteśmy dobrzy w wielu dziedzinach

Skończyły się już szkolne etapy Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych organizowanych 
przez poznańskie Kuratoriów. Z radością bę-

dziemy przeżywać emocje w kilku etapach rejono-
wych. W Wojewódzkim Konkursie Historycznym do 
rejonu zakwalifikowało się troje uczniów: Jerzy Ko-
piński III A, Kamil Janas III B i Laura Konieczna II 
B, która również będzie walczyła w Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym. Z Wiedzy Ekonomicz-
nej i Obywatelskiej walczyć dalej będzie aż pięcioro 
uczniów: Hanna Kurzawińska III A, Mikołaj Stroiń-
ski III A, Łukasz Żarnowski III C, Przemysław Fech-
ner III C, Piotr Włodarczyk III C. 

Także językowo nasi uczniowie pokazują, co potra-
fią. W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckie-
go dla gimnazjalistów organizowanym przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

dwie dziewczyny - Michalina Ma-
ciejewska z kl.IIIB i Paula Stra-
szewska z kl.IIIA zakwalifiko-
wały się do etapu regionalnego. 
O wynikach wszystkich zmagań 
będziemy na bieżąco informować 
wszystkich czytelników.

W październiku uczniowie na-
szego Gimnazjum przystąpili do 
prac nad filmem niemieckojęzycz-
nym opowiadającym o szkole. 
Reżyserem został Jurek, a aktora-
mi używającymi wyłącznie języ-
ka niemieckiego uczniowie z klas 
trzecich: Paula, Michalina, Nata-
lia, Mikołaj, Kamil i Łukasz. Sce-
nariusz i dialogi to zasługa Anity 

Bagrowskiej – nauczycielki języka 
niemieckiego. Prace trwały przez 
3 tygodnie, a ich owocem jest film 
pt.”Unser Schulalltag”, którego 
premiera na stronie internetowej 
szkoły nastąpi 13. grudnia.

I najważniejsze: film zajął 
I miejsce w „Konkursie na Film 
Niemieckojęzyczny dla gimna-
zjalistów Wielkopolski” zorgani-
zowanym przez ODN w Pozna-
niu wyprzedzając kilkadziesiąt 
filmów nadesłanych przez szkoły 
z naszego regionu. Gratulujemy 
reżyserowi i aktorom oraz życzy-
my „Oskara” w przyszłości.

~GTP

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Żywa lekcja historii 

Życie podczas trwania po-
wstania warszawskiego nie 
było łatwe. Walczący i ich 

rodziny borykali się z wieloma 
problemami, np. brakiem żywno-
ści, a także ciągłą niepewnością 
o jutro. My mieliśmy okazję po-
znać te fakty z bliska, gdyż 25 li-
stopada o godzinie 9.00 w liceum 
w Tarnowie Podgórnym odbyło 
się spotkanie klasy II B z dziad-
kiem naszej koleżanki z klasy, pa-
nem Stanisławem Sedlaczkiem 
(87 l.) pseudonim Rolnik - synem 
założyciela harcerstwa polskiego-
(również Stanisława Sedlaczka), 
uczestnikiem Powstania Warszaw-
skiego, należącym do batalionu 
„Gustaw” kompanii harcerskiej. 
Spotkanie to było w pewien spo-
sób kontynuacją wycieczki klaso-
wej do Warszawy, podczas której 
odwiedziliśmy Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

Nie można tych dwóch wyda-
rzeń w żaden sposób porównać. 
Po muzeum oprowadzała nas oso-
ba, która miała ogromną wiedzę 
na temat powstania, jednak tego 
dnia u nas w klasie był żołnierz, 
który tworzył tę historię i jest jej 
częścią. 

Dla nas, młodych Polaków, 
było to niepowtarzalne prze-
życie. Dzięki niesamowitym 
opowieściom, zdjęciom, książ-
kom, odznaczeniom i poczuciu 
humoru powstańca mogliśmy 
uczestniczyć w żywej i interesu-
jącej lekcji historii, która każde-
go przeniosła w czasie. Podczas 
spotkania mieliśmy możliwość 
zadawania pytań, by wyjaśnić 
wiele spraw i rozwiać nasze wąt-
pliwości. Dowiedzieliśmy się, 
jak wyglądało życie w Warsza-
wie podczas zrywu oraz po nim, 
jak walczono i czego używano 
do walki, a także jak traktowano 

więźniów niemieckich i wielu in-
nych ciekawych rzeczy. Na końcu 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie-
(u góry), które umieścimy w kla-
sowej kronice. Całe spotkanie 
było nagrywane w celach eduka-
cyjnych. 

Dzięki panu Stanisławowi Se-
dlaczkowi, naszej wychowaw-
czyni Mirosławie Przyłudzkiej-
-Moryl, Agnieszce Duszyńskiej 
i naszej koleżance Asi, mogliśmy 
wziąć udział w tak ciekawym wy-
darzeniu, które zostanie na długo 
w naszej pamięci.

~Bartosz Najdek, Joanna Duszyńska
Uczniowie klasy IIb

Stanisław Sedla-
czek w otoczeniu 
młodzieży
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WIELKIE SERCE NASZEJ SPOŁECZNOŚCI
Adopcje z potrzeby serca … 

Klasa II b, wspólnie z wychowawczynią, podję-
ła ważną decyzję, dzięki której może zapewnić lep-
szy byt dzieciom z wioski Laare w Kenii. Uczniowie 
włączyli się w akcję „Adopcja na odległość”. Polega 
ona na wsparciu finansowym dzieci, najczęściej sie-
rot lub porzuconych przez rodziców. Są dwie moż-
liwości adopcji: imienna i bezimienna. Wybierając 
adopcję imienną wspiera się konkretne, wybrane 
dziecko. Uczniowie zdecydowali się na drugą opcję 
adopcji i pomagają najbardziej potrzebującym w da-
nym momencie. Miesięczny koszt utrzymania dziec-
ka w Laare wynosi zaledwie 70 złotych dla dziecka 
ze szkoły podstawowej i  120 złotych z gimnazjum 
i szkoły średniej. Kwota ta zapewnia podopieczne-
mu wyżywienie, ubranie (w tym mundurki szkolne), 
dodatkowe lekarstwa, szczepienia, edukację (opłata 
czesnego), ubezpieczenie. 

„Nasza klasa 
liczy dwudziestu 
pięciu uczniów, 
każdego miesiąca 
każdy z nas, łącz-
nie z naszą wycho-
wawczynią, odkła-
da symboliczne 3 
złote, które wędru-
ją pod koniec każ-
dego miesiąca do 
banku i są wysyła-
ne do potrzebują-
cych dzieci w Afry-
ce. Dzięki 300 

groszom dajemy jednemu dziecku możliwość wyjścia 
z kręgu biedy, ubóstwa. Ofiarujemy nasze pieniądze 
na pomoc potrzebującym, zamiast wydać je na pacz-
kę chipsów, słodycze lub gazetę.” 

Okazuje się, że nie tylko uczniowie mają ogromne 
serca. Jedna z naszych nauczycielek wraz ze swoją 
rodziną zaadoptowała w „Adopcji serca” prowadzo-
nej przez Fundację Dzieci Afryki chłopca z Kame-
runu. Przez kilka lat edukacji opłacają mu co roku 
czesne, wyżywienie, pobyt w bursie. W zamian za to 
chłopiec przesyła kartki z życzeniami, kopie swoich 
świadectw szkolnych. I zdjęcia, na których jest coraz 
bardziej uśmiechnięty.

Nie potrzeba wiele, żeby pomóc innym ludziom!
~Kasia Walczak, klasa 2b

Koło Wolontariatu …
Dnia 30 listopada grupa naszych uczniów z Koła 

Wolontariatu odwiedziła Schronisko w Przyborów-
ku. Jak zwykle czekały na nas różne obowiązki (wyj-
ście z psem na spacer, rozpakowywanie karmy, obie-
ranie kiełbasy). Uczestnicy wyjazdu nie narzekali 

na pogodę czy też nadmiar pracy. 
Każdy starał się pomóc w mia-
rę swoich możliwości. Tak samo 
jak poprzedniego razu zabraliśmy 
ze sobą bardzo dużo karmy, sta-
rych koców i kołder. Uczniowie 
naszego Gimnazjum nie zawiedli 
nas i pomogli w zbiórce. A naszą 
nagrodą był widok szczęśliwych 
i zadowolonych psów.

Natomiast 4 grudnia z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza w „Poznańskim 
Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych i Wolontaria-
tu” odbyła się prezentacja filmu 
oraz możliwość zawarcia nowych 
znajomości i wymiany cennych 
doświadczeń. Nasze koło mia-
ło możliwość wzięcia udziału 
w spotkaniu. Wszyscy uczestni-
cy to wolontariusze, którzy po-
magają bezinteresownie. Dla nas 
wszystkich liczy się dobro innych. 
Podczas spotkania zostaliśmy po-
dzieleni na różne grupy. Rozma-
wialiśmy „o zainteresowaniach, 
o naszej współpracy 
z „Centrum Bukow-
ska” i o doświadcze-
niach jakie posiada-
my. Później odbyła się 
projekcja filmu pt. 
„Podaj Dalej”, który 
pokazał, że warto po-
magać. Pamiątkowe 
zdjęcia można zoba-
czyć na naszej stronie 
internetowej. 

Dla zaintereso-
wanych: informacje 
o pracy wolontariu-
sza można znaleźć na 
stronie www.siecwo-
lontariatu.org.pl lub 
zgłosić się indywidu-
alnie do Poznańskiego 

Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych i Wolontaria-
tu „Centrum Bukowska”, ul. Bu-
kowska 27/29, (róg Bukowskiej 
i Wawrzyniaka) zapraszamy! 
A my będziemy dalej kontynu-
ować zabawę rozpoczętą przez 
głównego bohatera filmu „ Podaj 
dalej”, która polega na dawaniu 
dalej, ale tylko dobra. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do gry…

~ Koło Wolontariatu

Jak co roku …
...organizujemy zbiórkę puszek 

aluminiowych na rzecz dzieci 
z Afryki. Pieniądze ze sprzedaży 
puszek zasilą konto Fundacji Po-
mocy Humanitarnej „Redempto-
ris Missio”;

...przeprowadzamy wielką ak-
cję „Szlachetna Paczka”. Już z ze-
branych od września funduszy za-
kupiliśmy pralkę automatyczną. 
A to jeszcze nie koniec;

…aktywnie przygotowujemy 
się do Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy;

…kontynuujemy akcję zbiór-
ki plastikowych nakrętek, która 
w zeszłym roku zaowocowała za-
kupem wózka inwalidzkiego dla 
potrzebującego chłopca.

~ Kasia Walczak, klasa 2b
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Podróże kształcą

14 października 2013 
roku ośmioosobowa 
grupa uczniów z Li-

ceum Ogólnokształcącego w Tar-
nowie Podgórnym wraz z opieku-
nami Aliną Brzezińską i Natalią 
Bucholską wyruszyła do miasta 
Templin w Niemczech. Wyjazd 
był realizacją współpracy mię-
dzynarodowej pomiędzy naszą 
szkołą a Gymnasium w Templinie 
(Brandenburgia). Już w zeszłym 
roku gościliśmy u siebie uczniów 
i nauczycieli tamtejszej szkoły, po 
czym udaliśmy się z rewizytą do 
Niemiec. W tym roku szkolnym 
my jako pierwsi udaliśmy się do 
sąsiadów, których oczekujemy 
w Tarnowie Podgórnym w mar-
cu 2014 roku. Część kosztów 
przejazdu została dofinansowana 
przez Polsko-Niemiecką Współ-
pracę Młodzieży.

Głównym celem wymiany była 
możliwość poznania niemieckich 
uczniów, ich rodzin i szkoły. Mie-
liśmy okazję przez pięć dni prze-
bywać w domach niemieckich 
uczniów i poznawać ich zwyczaje 
oraz codzienne życie. Kolejnym 
atutem był niewątpliwie cieka-
wy sposób spędzania czasu. Nasi 
gospodarze przygotowali dla nas 
różnorodne atrakcje. Nie nudzi-
liśmy się, bynajmniej. Młodzież 
miała również możliwość uczest-
niczenia – czy może bardziej ob-
serwacji – lekcji prowadzonych 
w Gimnazjum. Zaskoczeniem 
okazał się fakt, że lekcje w szkole 
w Templinie są prowadzone blo-
kami po 90 minut! Mówiąc o do-
świadczeniach poznawczych, nie 
sposób nie wspomnieć o porozu-
miewaniu się. Nikt nie miał z tym 
problemu! Nasi uczniowie wyka-
zali się naprawdę wysoką spraw-
nością językową. Komunikowali-
śmy się w języku angielskim bądź 
niemieckim; niekiedy także (jak 
stwierdziła jedna z uczestniczek) 
migowym! Ważne jest jedno- cel 
komunikacyjny zawsze został 
osiągnięty. 

I jeszcze kilka słów o programie 
wyjazdu. Jak zostało już wspo-

mniane, wyjazd obfitował w róż-
norodne atrakcje. Jednego dnia po-
jechaliśmy do Berlina, położonego 
ok. 60 kilometrów od Templina. 
Tam udaliśmy się do budynku Re-
ichstagu, gdzie wysłuchaliśmy 
wykładu o parlamencie niemiec-
kim wygłoszonym w języku an-
gielskim. Innym razem dotarliśmy 
do huty szkła w Annenwalde. Każ-
dy z uczestników własnoręcznie 
zrobił ozdobę, kolorując kawałek 
szkła, a potem nawlekając je na 
rzemień. Jest to niewątpliwie cie-
kawa pamiątka, którą każdy zabrał 
ze sobą. Tego samego dnia cze-

kała nas jeszcze jedna fantastycz-
na przejażdżka. Udaliśmy się do 
niezwykle malowniczo położonej 
miejscowości Lychen. W jesiennej 
aurze, otoczeni ciszą jezior, płynę-
liśmy tratwą, delektując się cudny-
mi widokami. 

Nie zabrakło też czasu na inte-
grację grupy. Już w dzień przy-
jazdu udaliśmy się na kręgielnię. 
Pomysł był wyśmienity, gdyż ta-
kie początkowe współzawodnic-
two sprzyjało większej otwarto-
ści uczestników wymiany. Będąc 
w szkole, mieliśmy też zajęcia, 
w których kluczowe okazało się 
współdziałanie w celu ukończenia 
określonego zadania. Młodzież 
pracowała też w grupach między-
narodowych i  dokumentowała 
swój pobyt w Templinie, robiąc 
zdjęcia. Innym razem uczniowie 
wybrali się do term w Templinie. 
Zabawa była przednia! W przed-
dzień wyjazdu odbyło się jesz-
cze wieczorne spotkanie. Ostatnie 
rozmowy, wymiana poglądów, 
podziękowania. A potem już tylko 
wspólne śniadanie w szkole, sło-
wa pożegnania i bezpieczny po-
wrót do domu.

Teraz z niecierpliwością cze-
kamy na naszych przyjaciół 
z Niemiec. Będziemy chcie-
li im pokazać Tarnowo Podgór-
ne i okolice oraz ugościć ich tak 
samo serdecznie, jak sami zosta-
liśmy przyjęci! Podróże kształcą, 
niewątpliwie.

 ~ Alina Brzezińska

25 stycznia 2014 roku w budynku 
Szkoły Podstawowej godzina 19.00
W programie balu:
- smaczny, ciepły poczęstunek
-  świetna muzyka z DJem
- zabawy i konkursy do białego rana
- FANTÓWKA - gdzie każdy los wy-
grywa oraz  nagroda główna: 
ROMANTYCZNY WEEKEND DLA 
DWOJGA W GÓRACH !
Fundusze zebrane podczas balu zosta-
ną przeznaczone na potrzeby szkoły. 

Koszt balu to 55 zł od osoby. Zapro-
szenia można kupić:
- w księgarni Kamena, ul. Rynkowa 77
-  w sklepie z lakierami „Profix”, ul. 

Rynkowa 156
- w sprawie biletu można napisać ma-
ila pod adres: agnieszka.zakrzewska@
nowafrance.pl lub zadzwonić  
tel. 693893492
Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 20 
grudnia 

~ Rada Rodziców SP w Przeźmierowie

Młodzież  
w Templinie
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Dnia 22 listopada Celina 
Dudek uczennica kla-
sy IIb  Liceum Ogólno-

kształtującego w Tarnowie Pod-
górnym otrzymała Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. 

Celina znalazła się w grupie 
320 uczniów z wielkopolskich 
szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy osiągnęli najlepsze wyniki na-
uczania.

W Sali Koncertowej „Aula 
Nova” w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu Piotr Florek Woje-
woda Wielkopolski oraz Elżbieta 
Walkowiak Wielkopolski Kurator 
Oświaty wręczyli dyplomy, gratu-
lując znakomitych wyników naj-
lepszym wielkopolskim uczniom. 

W gronie nagrodzonych zna-
lazła się również osoba zdolna, 
pracowita i sumienna - Celina 
Dudek. W zespole rówieśników 
wyróżnia się dużą empatią, zaan-

LO Tarnowo Podgórne

Spotkanie z wizażystką

LO Tarnowo Podgórne

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
w roku szkolnym 2013/14

Każda kobieta chce być 
piękna. Każdej z nas za-
leży, żeby wyglądać do-

brze. Jednak make-up jest trudną 
sztuką. Profesor Anna Gorońska 
zadbała, by dziewczyny z klasy 
IA tę sztukę opanowały.

5 listopada do naszej szkoły 
przybyła drobna blondynka z ta-
jemniczą walizką. Weszła do kla-
sy 151, gdzie czekała na nią żeń-
ska część IA. Maja Wachowska, 
– zawodowa wizażystka, zdradzi-
ła nam tajniki pięknego makija-
żu. Poznałyśmy różne typy urody. 
Kto by pomyślał, że dzielą się one 
na pory roku?

Jak wiadomo teoria to jednak 
tylko połowa sukcesu. Pani Maja 
przyniosła nam i zaprezentowa-
ła najróżniejsze kosmetyki – od 
prostych pudrów i podkładów, po 
profesjonalne cienie i kredki do 

oczu. Nasza koleżanka, Marta Michalska zgodziła 
się, żeby na jej twarzy pojawił się letni makijaż, któ-
ry każda kobieta może stosować codziennie. Efekt 
był intrygujący. Ciężko powiedzieć, że uległa meta-
morfozie, że makijaż był widoczny, a jednak wyglą-
dała inaczej. Do zaprezentowania makijażu wieczor-
nego została zaproszona druga z dziewczyn – Iwona 
Kubiak. Wszystkie w ciszy i skupieniu obserwowa-
łyśmy dłonie pani Mai, gdy zmieniała naszą skarb-
niczkę nie do poznania. Żadna z uczestniczek nie 
malowała się na co dzień. Obie wyszły z klasy zado-

wolone, uśmiechnięte, z dumnie 
podniesionymi głowami.

Makijaż jest ważnym elemen-
tem życia niemalże wszystkich 
kobiet. Coraz rzadziej spotyka 
się panie bez zaznaczonych kred-
ką oczu i pudru w torebce. War-
to jednak pamiętać o naturalnym 
pięknie, bo makijaż ma je tylko 
podkreślić.

~Wiktoria Radlik klasa IA

gażowaniem społecznym i taką 
postawą pozytywnie odziaływuje 
na życie klasy. Rozwijając swo-
je zainteresowania (języki obce, 
taniec, muzyka) jest wciąż osobą 
otwartą na drugiego człowieka. 
Działa w Szkolnym Kole Wolon-
tariatu, dzieli się swoją pasją i za-
miłowaniem do tańca z dziećmi 
z Domu Dziecka w Szamotułach. 
Razem z Celiną cieszymy się jej 
wyróżnieniem. 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Wychowawczyni 
~ Mirosława Przyłudzka-Moryl

Celina Dudek
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WZP.6721.8.2013                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarno-
wie Podgórnym, Lusowie i Sadach

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 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgórnym, Lusowie i 
Sadach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
07.01.2014 r. do 04.02.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 27.01.2014 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.02.2014 r.

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

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6720.22.2013
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne - dla terenów położonych w Baranowie oraz w Lusowie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LVI/720/2013 
z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Tarnowo Podgórne - dla terenów położonych w Baranowie 
oraz w Lusowie, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres zmiany Studium obejmuje dwa obszary:
1/ teren działek nr ewid.: 12/66, 12/67-część, 12/80-część, 696/3, 

696/5, 696/6, 696/7, 696/8, 14/12, 15/20 położonych w Baranowie 
w rejonie ulic: Szamotulskiej, Wypoczynkowej i Parkowej,

2/ teren działek nr ewid.: 66/29 i 66/30-część położonych w Luso-
wie, przy ulicy Polnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok. 13 
oraz składać wnioski do ww. zmiany studium oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 24 stycznia 2014 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 Tar-
nowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

W związku z zakończeniem pracy i przejściem na emerytu-
rę Pani Anny Gałki-Zdartej pragniemy serdecznie podzię-
kować za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość 

i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych, związanych z 
Urzędem Pocztowym w Tarnowie Podgórnym. 

Serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość i okazane wsparcie, które 
znacząco wpłynęło na skuteczność naszych wspólnych działań na rzecz 
poprawy pracy. Wraz z podziękowaniami prosimy przyjąć najlepsze ży-
czenia wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

~Pracownicy Urzędu Pocztowego w Tarnowie Podgórnym

Pożegnanie z Urzędem Pocztowym

Za udaną, długoletnią współpracę podziękowanie złożył również Wójt Tadeusz Czajka
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 
r.  wywiesił w siedzibie urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy:
•	 Baranowo – część działki o nr 

geod. 79/210 o powierzchni 130 m2 
lub 173 m2 z przeznaczeniem pod 
działalność handlową.
•	 Przeźmierowo - część działki o 

nr geod. 1/76 o powierzchni 488 m2 
z przeznaczeniem pod zieleń.
•	 Przeźmierowo - lokal użytkowy 

o powierzchni 107,3 m2 w budynku 
z przeznaczeniem na usługi zdrowia, 
na działkach nr 202/2 i 205. 

Szczegółowe informacje o przed-
miocie dzierżawy można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-
289.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-
ściach Tarnowo Podgórne i Góra, przy ulicy Poznańskiej w Tar-
nowie Podgórnym, dla części działek nr 104/4, 104/5, 104/6.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne 
i Góra, przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, dla części 
działek nr 104/4, 104/5, 104/6 wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 07.01.2014 r. do 04.02.2014 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 21.01.2014 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.02.2014 r.

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

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.22.2012                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Luso-
wo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami Nową i Stefana 
Batorego a drogą ekspresową S11

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swa-
dzim, pomiędzy ulicami Nową i Stefana Batorego a drogą ekspreso-
wą S11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
07.01.2014 r. do 04.02.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 03.02.2014 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.02.2014 r.

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

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.9.2013                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie  - osiedle Przyle-
sie - dla działek nr  625/10, 625/11 i 625/12

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 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle Przylesie - dla działek nr 625/10, 625/11 i 625/12 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.01.2014 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 
20.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionego pro-
jektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - mgr Tadeusz Czajka
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Miło nam poinformować 
o awansie naszych pił-
karzy (rocznik 2000, 

trener Szymon Bartkowiak) do 
ligi mistrzowskiej kategorii tramp-
karz C-2. Po wygraniu wszyst-
kich swoich meczy, z kompletem 
zwycięstw i bilansem bramko-
wym 80:10 zajęli pierwsze miej-
sce w swojej grupie. Awans do ligi 
mistrzowskiej daje tej drużynie 
możliwość rywalizacji na wiosnę 
z czołowymi zespołami okręgu 
poznańskiego. Warto nadmienić, 
iż kapitanem tego zespołu jest … 
Karolina Majda (Karolina w tym 
roku zdobyła złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodziczek do lat 
13, grając w barwach kadry woje-
wództwa wielkopolskiego). 

Rocznik 2001 pod wodzą trenera 
Kamila Kamińskiego zajął w swo-
jej grupie ostatnie miejsce. Chłopcy 
do końca walczyli o zwycięstwo, 
prezentując momentami napraw-
dę dobry futbol, niestety nie udało 
im się ta sztuka i z zakończyli roz-
grywki z bilansem 6:46. Od listopa-
da zespoły z roczników 2000-2001 
zostały połączone.

Liga mistrzowska dla MTS TARNOWIAK!!!

Ostatnia drużyna biorąca udział 
w lidze WZPN to drużyna Paw-
ła Rutkowskiego (rocznik 2002-
2003A). Wszystkie mecze z udzia-
łem tej drużyny były bardzo zacięte 
i stały na wysokim poziomie, co 
pod względem szkoleniowym jest 
najważniejsze. Ostatecznie zespół 
zajął 5 miejsce z 10 punktami i bi-
lansem 18:18. 

Pozostałe drużyny z roczników 
2004-2007, podobnie jak ich star-
si koledzy trenują trzy razy w ty-
godniu, biorąc jednocześnie udział 
w różnych turniejach. Planuje się, 
iż w przyszłym roku do rozgrywek 

WZPN zgłoszone zostaną kolejne 
dwie drużyny, pozostałe grać będą 
w podobnych rozgrywkach.

Warto także wspomnieć, że Nasi 
najzdolniejsi zawodnicy są w krę-
gu zainteresowania szkoleniow-
ców Lecha Poznań oraz trenerów 
prowadzących kadry okręgu po-
znańskiego. Z tego faktu jeste-
śmy naprawdę dumni. Wszystkich 
chętnych z roczników 2000-2007 
zapraszamy na treningi w MTS 
TARNOWIAK (szczegóły www.
tarnowiak.nets.pl, Darek Piechota 
782 978 549).

~Darek Piechota

Pod koniec 
listopada odbyła 
się wspólna 
sesja zdjęcio-
wa wszystkich 
drużyn MTS 
TARNOWIAK.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

zapraszają na 
POWITANIE NOWEGO ROKU

które odbędzie się 1 stycznia 2014 r. 
 

w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia o godz. 18.00 
w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego o godz. 19.00

Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się noworoczne msze święte w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00 oraz w kościele  
pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie o godz.18.00. 

PO POWITANIU ZAPRASZAMY NA GROCHÓWKĘ
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Po ostatnim już w tym sezo-
nie, wygranym spotkaniu 
z Lechią Kostrzyn, drużyna 

seniorów Tarnovii nadal zajmuje 
pozycję lidera IV ligi grupy pół-
nocnej. Zespół wygrał w sumie 
14 spotkań (w tym rozegrano już 
dwa mecze zaplanowane na run-
dę wiosenną), co zaowocowało 
pierwszym miejscem i dziesię-
ciopunktową przewagą nad Wartą 
Międzychód. W ostatnim spotka-
niu zagrali: Artur Dorna (bram-
ka – 62.minuta), Krystian Mań-
czak (bramka – 79.minuta), Jacek 
Brzuśkiewicz, Maksymilian Jan-
kowski, Mateusz Kubicki, Kamil 
Maćkowiak, Krzysztof Połczyń-
ski, Maciej Czarnecki, Arkadiusz 
Trzciński, Paweł Kowal, Artur 
Dorna, Robert Bochiński, Artur 
Grządzielewski, Piotr Zakrzew-
ski, Mateusz Niemczyk, Kamil 
Krzyżan, Maciej Dorna, Jerzy 
Kuchnicki.

Zawodnicy trenera Ryszarda 
Rybaka pokazali umiejętności 
i niezwykłą determinację, a żadna 
z wielkopolskich drużyn nie zdo-
łała przerwać tej imponującej se-
rii zwycięstw. 

– Gratulując wszystkim zaan-
gażowanym w ten sukces chcę za-
znaczyć, że jest to najlepszy wynik 
GKS Tarnovii w historii klubu, 
który powstał w 1949 r. Widzę 
w Tarnowie Podgórnym niezwy-
kły sportowy potencjał i aby go 
rozwijać obok istniejących już 
sekcji: piłkarskiej i koszykarskiej, 
tworzona jest nowa sekcja lekko-
atletyczna dla dzieci i młodzieży 
– mówi Prezes Klubu, Zbigniew 
Trawka. Dodatkowym sukcesem 
jest tytuł lidera klasyfikacji króla 
strzelców przyznany zawodniko-
wi GKS Tarnovii Tarnowo Pod-
górne Arturowi Grządzielewskie-
mu, który strzelił w tym sezonie 
23 z 55 bramek dla swojego ze-
społu. 

Wszystkie pozostałe druży-
ny GKS Tarnovii Tarnowo Pod-
górne także zakończyły już roz-
grywki rundy jesiennej. Drugi 

Pewna wygrana – GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne liderem tabeli po rundzie jesiennej!

zespół seniorów grający w grupie 
II A klasy pożegnał się z kibica-
mi w niedzielę 10 listopada pew-
nie pokonując drużynę KS Gaj 
Wielki 4:1. Zespół trenera Tade-
usza Dorny zakończył rundę na 5 
miejscu. Jest to dobry wynik, ale 
mamy nadzieję, że wiosną uda się 
im poprawić ten wynik. 

Zespół juniorów starszych za-
jął w rozgrywkach drugie miej-
sce ustępując jedynie Spartcie 
Szamotuły. Podopieczni Michała 
Kwiatkowskiego grali można po-

wiedzieć bezkompromisowo, bo 
zwyciężyli 7 meczów, przegrali 
tylko trzy, nie notując tym samym 
żadnego remisu. Bilans bramek 
36:11.   

Drużyna juniorów młodszych 
również zajęła w swojej klasie 
rozgrywkowej drugie miejsce 
ulegając jedynie Lechowi Po-
znań. Zawodnicy trenera Krzysz-
tofa Kołodzieja wygrali 6 meczy, 
2 zremisowali, a w dwóch ponie-
śli porażki. Bilans bramek 33:22. 

~ GKS Tarnovia 

Radość z kolejne-
go zwycięstwa

M. M Pkt. Z. R. P. Bramki

1  Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 43 14 1 2 55-14

2  Warta Międzychód 17 33 10 3 4 36-25

3  Huragan Pobiedziska 17 32 10 2 5 31-16

4  Sparta Oborniki 17 30 8 6 3 32-16

5  Zjednoczeni Trzemeszno 17 28 8 4 5 34-28

6  Mieszko Gniezno 17 28 8 4 5 36-21

7  Iskra Szydłowo 17 26 7 5 5 44-33

8  Lubuszanin Trzcianka 17 24 7 3 7 34-33

9  1922 Lechia Kostrzyn 17 24 7 3 7 41-28

10  1920 Mosina 17 23 6 5 6 31-26

11  Płomień Przyprostynia 17 23 6 5 6 36-30

12  Leśnik Margonin 17 18 5 3 9 23-50

13  Świt Piotrowo 17 17 5 2 10 32-41

14  Czarni Wróblewo 17 17 5 2 10 22-44

15  Sokół Pniewy 17 14 4 2 11 26-57

16  Pogoń Lwówek 17 3 1 0 16 14-65
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Biegacze pod opieką znanego sportowca – 
NOWA SEKCJA w GKS Tarnovii!

W klubie GKS Tarno-
via, 1 stycznie zosta-
nie utworzona kolejna 

sekcja sportowa. Obok piłkarzy 
i koszykarzy, w barwach klubu 
pojawią się grupy dzieci i mło-
dzieży uprawiające lekkoatletykę. 
Opiekunem nowej sekcji został 
Robert Maćkowiak – wielokrot-
ny medalista mistrzostw świata 
i Europy, który zapozna adeptów 
biegania z tajnikami dyscypliny: 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że wielu świetnych lekkoatletów 
pochodzi  z mniejszych miejsco-
wości. Sam mieszkam w Gminie 
Tarnowo Podgórne od kilku lat 
i uważam, że jest u nas wielu nie-
odkrytych jeszcze młodych talen-
tów. – mówi.

Zajęcia będą odbywały się od 
stycznia 2014 r. na bieżni przy 
stadionie GKS Tarnovii przy ul. 
23 Października w Tarnowie Pod-
górnym, na początku trzy razy 
w tygodniu, w jednej ogólnoroz-
wojowej grupie. Dopiero po uzys-
kaniu pierwszych umiejętności 
i sprawdzeniu predyspozycji 
nastąpi podział na konkurencje. 
Robert Maćkowiak będzie w naj-
bliższym czasie odwiedzał tar-

nowskie szkoły szczegółowo 
informując o projekcie i zaprasza-
jąc młodych adeptów lekkoatle-
tyki. Chętnych do zgłoszenia się 
do grupy prosimy o bezpośredni 
kontakt z Robertem Maćkowia-
kiem pod nr tel. 601 820 042.

Należy zaznaczyć też, że za-
rząd klubu wyraził zgodę na 
utworzenie podsekcji lekkoatle-
tycznej odpowiedzialnej za biegi 
długodystansowe (opiekun: Piotr 
Modzelewski), która na pew-

no przyczyni się do wzmocnie-
nia reprezentacji Gminy podczas 
tarnowskiego Biegu Lwa w maju 
2014r. Chętnych do dołącze-
nia do grupy prosimy o kontakt 
z Piotrem Modzelewskim pod nr  
tel. 609 306 993.

~Zarząd GKS Tarnovia  
Tarnowo Podgórne 

Dokonane w przerwie letniej pomiędzy sezo-
nami zmiany okazały się  bardzo skuteczne. 
Koszykarze GKS Tarnovia Tarnowo Pod-

górne serię zwycięstw w tym sezonie przerwali tyl-
ko jedną porażką. Najbardziej spektakularną wygra-
ną był mecz z pretendentem do awansu do III ligi 
– BC Obrą Kościan (64:45), który odbył się 17 listo-
pada w Tarnowie Podgórnym.

Jednak spotkania koszykówki to nie tylko wspania-
łe widowisko sportowe. Emocji widzom dostarczają 
różne atrakcje. W przerwie wspomnianego wcześniej 
meczu swoje umiejętności zaprezentował na przykład 
Rafał „Lipek” Lipiński, najlepszy dunker w Polsce. 
Kibiców i sympatyków drużyny już dziś zapraszamy 
do kibicowania 4 stycznia o godz. 17.00 w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym. Zawodnicy GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne zmierzą się wtedy z silnym prze-
ciwnikiem - Rawią Rawicz. ~GKS Tarnovia 

Sekcja koszykówki

Robert Maćko-
wiak
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Aktywne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości zyskują coraz liczniejszych fa-
nów. Z myślą o nich 11 listopada  zorganizo-

wano X Bieg i Nordic Walking. Wystartowało ponad 
sto pięćdziesiąt osób. Najmłodzy uczestnik miał  7 
lat, a najstarszy 76. W biegu długim kobiet i męż-
czyzn na dystansie 7,5 km zwyciężyli  Katarzyna Pa-
stwa i Adam Tomczak. Drugie miejsce w tym samym 
biegu wśród kobiet zajęła Marcelina Czajka, a trze-
cie Joanna Kulus. Wśród mężczyzn drugi był Kry-
stian Błaszczak, a trzeci Paweł Cieślik. Pięciokilo-
metrowy dystans biegu krótkiego kobiet najszybciej 
pokonała Natalia Kosiak. Druga na mecie była Ma-
ria Albrecht, a trzecia Natalia Nowacka. W kat. męż-
czyzn triumfował Dominik Minta. Jako drugi linię 
mety przekroczył Maciej Augustyn, a trzeci Paweł 
Napierała. Na dystansie 5 km Nordic Walking wśród 
kobiet miejsca na podium zajęły kolejno: Małgorza-
ta Dekiert-Adamska, Paulina Adamska oraz Irena 
Grzywocz. Wśród mężczyzn: Mieczysław Andrze-
jewski, Jakub Rostek i Jan Stanisławski. Na zakoń-
czenie odbyło się tradycyjne losowanie nagród i de-
koracja.

~ Ania Lis, fot. Ania Lis

11 listopada START

Tytuł Mistrza w Kombinacji 
X edycji Indywidualnych 
Mistrzostw Ligi Vector tra-

fił w ręce Szymona Sobkowiaka. 
Zawodnik Karchera Sady po grze 
do pełnych i sportowej (Kom-
binacja) zdobył  1031 punktów 
(492+539). Drugie miejsce zajął 
Marek Luftmann z Vectora, któ-
ry zdobył 1026 pkt. (501+525), a 
trzecie Danuta Pribe. Zawodnicz-
ka Utech Team zakończyła grę z 
wynikiem 1022 pkt. (500 +522). 
Miejsca poza podium zajęli ko-
lejno: Mirosław Calak z Przyja-
ciół Vectora (1017), Karol Nowak 
z Wrzosu Sieraków (1010) oraz 
Wojciech Wieruszewski z Vectora 
(1009). W grze do pełnych indy-
widualnym mistrzem Ligi Vector 
2013 został Mirosław Calak, któ-
ry zdobył 503 punkty. Tytuł wice-

mistrza obronił Marek Luftmann 
(501), a trzecia na podium stanęła 
Danuta Pribe (500). Mistrzostwo 
Ligi Vector w grze sportowej po-
wędrowało w ręce Szymona Gó-
reckiego z BASF Red Devils (549 
pkt.). Wicemistrzem został Szy-
mon Sobkowiak z  539 pkt., a 
brązowy medal trafił w ręce Ra-
dosława Cwojdzińskiego z Bilscy 
Klimatyzacja (537). W X IMLV 
2013, które odbyły się 16 i 17 li-
stopada na kręgielni Vector w Tar-
nowie Podgórnym zagrało trzy-
dziestu ośmiu zawodników.

~Ania Lis

W X IMLV 2013 wystartowa-
ło trzydziestu ośmiu zawodników. 
Komplet zagrał w grze do peł-
nych, a trzydziestu z nich w nie-
dzielnej grze sportowej. 

Mistrzowski układ

Złoto w klasyfikacji par Mistrzostw Polski Ju-
niorek w kręglarstwie klasycznym wywal-
czyły Małgorzata Leopold i Patrycja Kiciń-

ska, a w drużynie z Joanną Filip i Liwią Strzelczak 
zdobyły dla KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne 41 
punktów wliczanych do klasyfikacji współzawodnic-
twa sportowego dzieci i młodzieży. Zawody odby-
ły się 16 i 17 listopada na kręgielni we Wronkach. 
Podopieczne trenera Ryszarda Bonka razem zdobyły 
1087 pkt.  Na drugim miejscu uplasowały się zawod-
niczki KS Pilica Tomaszów Mazowiecki z wynikiem 
1079 kręgli, a na trzecim TKKF Dębinek Gdańsk  
(1061). Joanna Filip i Liwia Strzelczak z wynikiem 
1033 pkt. uplasowały się na siódmym miejsce.

~Ania Lis, fot. Ryszard Bonk 

Złoto juniorek

Dwa złote medale w grze 
pojedynczej i podwójnej 
mężczyzn zdobył Mate-

usz Świerczyński. Zawodnik UKS 
Orkan Przeźmierowo mistrzowski 
tytuł zdobył na Yonex Czech Ju-
nior International 2013 w Orlovej. 
Zawody trwały od 14 do 17 listo-
pada. Mateusz Świerczyński do fi-
nału gry pojedynczej dotarł bez 
żadnej straty seta pokonując ko-
lejno zawodników z Czech (21:4, 
21:10), Słowacji (21:14, 21:16), 
Szwecji (21:12, 21:19) oraz Austrii 
(21:18, 21:16). W półfinale wygrał 
dwukrotnie 21:14 z reprezentan-
tem Czech – Jaromirem Janaček, 
a w finale z kolegą z reprezenta-
cji - Krzysztofem  Jakowczukiem 
(UKS Hubal Białystok). Na stro-
nie internetowej BadmintonZone.
pl napisano …wisienką na torcie 
czeskich mistrzostw był polsko-pol-
ski finał singla, w którym mistrzem 
okazał się Mateusz Świerczyński, 
zaś wicemistrzem — Krzysztof Ja-
kowczuk. Ten pojedynek zakończył 
się wynikiem 21:7 i 21:19. Z ko-
lei w deblu z Miłoszem Bochatem 
bez straty seta ograł reprezentację: 

Słowenii (21:12, 21:12), Szwe-
cji (21:16, 21:14), Czech (21:13, 
21:11) oraz w finale Rosji (21:15, 
21:15). Mistrzowski tytuł w grze 
pojedynczej jest drugim zdobytym 
na tego typu imprezie w tym roku. 
Wcześniej taki sam sukces odniósł 
w Hiszpanii. ~Ania Lis 

Podwójne złoto
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Sezon 2013 dla Klubu Ko-
larskiego Tarnovia Tarnowo 
Podgórne był lepszy od ubie-

głego, m.in. pod względem ilości 
zdobytych punktów we współ-
zawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży. W tegorocznym zdo-
byli ich 253, a w ubiegłym 159. 
Najwięcej punktów, bo aż 130 
zdobyli w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski. 83 w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, 31 w Ma-
kroregionalnych Mistrzostwach 
Młodzików i 9 w Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych. Poza 
tym w dyscyplinie zajęli pią-
te miejsce w Polsce oraz drugie 
w Wielkopolsce. 

– Zawodniczki i zawodnicy na-
szego klubu trzydzieści dwa razy 
zwyciężali, a sześćdziesiąt siedem 
razy stawali na pudle – dodał tre-
ner Piotr Broński. 

1 grudnia odbyło się podsumo-
wanie sezonu, w trakcie którego 
Wójt Tadeusz Czajka przekazał 
symboliczny czek o wartości 8 tys. 
zł na zakup sprzętu sportowego, 
a Prezes Postal Steel Group Ma-
riusz Stolarski wręczył statuetkę 
dla najlepszego zawodnika sezonu. 
Został nim Gracjan Szeląg, który 
w tym roku zajął m.in. dwunaste 
miejsce na szosowych Mistrzostw 
Świata we Florencji. Talent do-
strzegł włoski klub kolarski, który 
zaprosił go na roczny staż, na który 
Gracjan Szeląg wyjedzie już poło-
wie stycznia 2014. Z tego co wiem 
do Polski planuje wrócić, zdać 
maturę i wystartować na Mistrzo-
stwach Polski w kolarstwie szoso-
wym. Wyróżniającymi się zawod-
niczkami ubiegłego sezonu były 
też Dominika Borkowska, sio-
stry Jagoda i Zuzanna Garczarek 

KOLARSKIE PODSUMOWANIE

oraz Julita Jagodzińska. Pierwsza 
z nich może pochwalić się dwo-
ma złotymi i srebrnym medalem 
Mistrzostw Polski w kolarstwie 
torowym oraz zajęciem czwartego 
miejsca na Mistrzostwach Europy 
U23 w sprincie olimpijskim. Jago-
da Garczarek zdobyła dwa brązo-
we medale MP J na torze, a Zuza 
dwa srebrne MMM również na 
torze. Julita Jagodzińska sięgnę-
ła po cztery torowe medale OOM 
Juniorek młodszych: dwa złote, 
srebrny i brązowy. Wśród kolarzy 
KK Tarnovia medale zdobyli: Gra-
cjan Szeląg (złoty, srebrny i brązo-
wy medal MPJ na szosie, srebrny 
MPJ LZS oraz 12. miejsce na MŚJ 
i  3. w chelangu szosowym junio-
rów w sezonie 2013), Borys Kor-
czyński (złoty, srebrny i dwa brą-
zowe MPJ oraz 5. miejsce w ME 
juniorów na torze), Wojciech Sy-
kała (dwa brązowe MPJ na szo-
sie), Jakub Hercog (dwa brązowe 
MP U23), Wojciech Wilgus (dwa 
brązowe MPJ na szosie), Marcin 
Karbowy (złoty medal MP na to-
rze), Adam Kordus (brązowy me-
dal MP U23 na torze), Kacper Ki-
stowski (brązowy medal MP U23 

na torze), Maciej Moczyński (brą-
zowy medal MP U23 na torze), 
Szymon Zygarłowski (brązowy 
medal MP U23 na torze), Krystian 
Ruta (cztery złote medale MMM 
na torze), Jakub Śmieszek (cztery 
złote i brązowy MMM na torze), 
Norbert Śmieszek (dwa złote i brą-
zowe oraz srebrny MMM na to-
rze) oraz Kamil Kowalczyk (złoty 
medal MMM na torze). Za zdoby-
cie tych medali zawodniczki i za-
wodnicy zostali nagrodzeni pre-
miami pieniężnymi przez prezesa 
klubu Grzegorza Wasielewskiego. 
Poza tym Prezes wręczył pamiąt-
kowe tabliczki z podziękowaniem 
Maciejowi Moczyńskiemu i Szy-
monowi Zygarłowskiemu, którzy 
zakończyli swoją przygodę z Tar-
novią.

Klub w sezonie 2013 został 
wsparty finansowo przez: Urząd 
Gminy w Tarnowie Podgórnym, 
OSiR Tarnowo Podgórne, LZS, 
WSS oraz firmy Alter SA, Po-
stal Steel Group, PZU SA, Sesa-
miSport, Fiat Auto-Centrum SA, 
Schattdecor oraz Garchem.  

~Ania Lis, fot. Ania Lis

LVO 2013
Tydzień po X Indywidualnych Mistrzostwach 

Ligi Vector odbył się finałowy turniej Ligi 
Vector Open 2013. Zawody, które odby-

ły się 24 listopada na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym wyłoniły dwóch zwycięzców. Pierwszą 
była Danuta Pribe, która wygrała w III turnieju o Pu-
char Prezesa MS Budownictwo, a drugim Radosław 
Cwojdziński, który zwyciężył w klasyfikacji gene-

ralnej LVO 2013. W klasyfikacji 
pucharowej jako drugi finiszował 
Jacek Wojcieszak, który do zwy-
ciężczyni miał dwa punkty straty 
zdobywając ich w pięciu rundach 
603. Trzecie miejsce zajął Rado-
sław Cwojdziński (597), a czwar-
te Marek Luftmann (595). W kla-
syfikacji generalnej LVO 2013 po 
trzech turniejach: o puchar dy-

rektora OSiR, prezesa TP BUS i 
MS Budownictwo zwyciężył Ra-
dosław Cwojdziński. Z sumą 247 
pkt. wyprzedził jednym punktem 
Jacka Wojcieszaka i trzema Jac-
ka Klabińskiego. Czwarte miejsce 
zajęła Danuta Pribe (208), piąte 
Justyna Witkowiak (202), a szóste 
Jadwiga Wojcieszak (188).

~Ania Lis

Najlepsi kolarze 
naszej Gminy
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 informacje

REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Organizator: OSIR w Tarnowie 

Podgórnym.
2. Termin zawodów:
  Zawody rozgrywane będą w dniu 

18.01.2014 od godziny 10.00 
zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem. 

3. Miejsce zawodów:
  Zawody rozegrane zostaną na czte-

rotorowej kręgielni ,,VECTOR’’ 
w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 
Rokietnickiej 21.

4. Zgłoszenia do udziału w turnie-
ju można dokonać na adres e-mail: le-
szek@ligavector.pl. Ich termin upływa 
15 stycznia 2014 r. 

5. Sędzia główny: wyznaczony przez 
organizatorów.

6. Rozgrywki odbywają się syste-
mem:

 - Eliminacje
 -  Półfinał – startuje 16 najlepszych 

zawodników eliminacji
 -  Finał – startuje 8 najlepszych za-

wodników półfinałów
Zawodnik startujący w eliminacjach 

oddaje 60 rzutów do pełnych  (4 x 15). 

O zajętym miejscu decyduje suma  
zdobytych punktów.

W przypadku równej ilości punktów 
decyduje lepszy tor (1,2,3 i 4), jeśli 
wszystkie wyniki na poszczególnych 
torach będą równe decyduje dogrywka 
- 3 rzuty na losowo wybranych torach.

Zawodnik startujący w półfinale od-
daje 60 rzutów do pełnych (4 x 15).   

O zajętym miejscu decyduje suma  
zdobytych punktów w eliminacjach 
i półfinale.

W przypadku równej ilości punktów 
decyduje lepszy wynik w półfinale - je-
śli jest taki sam decyduje dogrywka - 3 
rzuty na losowo wybranych torach.

Zawodnik starujący w finale oddaje 
60 rzutów do pełnych (4 x 15).

O zajętym miejscu decyduje suma 
zdobytych punktów w eliminacjach, 
półfinałach i finale. W przypadku rów-
nej ilości decyduje lepszy wynik w fi-
nale następnie w półfinałach i elimi-
nacjach, jeśli są takie same decyduje 
dogrywka - 3 rzuty na losowo wybra-
nych torach.

UWAGA: Liczba rzutów może zo-
stać zmieniona w zależności od ilości 
zgłoszonych zawodników.

7. Kary:
Za niesportowe zachowanie zawod-

nik otrzymuje żółtą kartkę, kolejne wy-
kroczenie-czerwona kartka zawodnik 
musi zejść z toru - zalicza się wynik 
do momentu opuszczenia toru. Zawod-
nik, który otrzymał czerwoną kartkę nie 
może wystąpić w dwóch kolejnych tur-
niejach.

Za wyjątkowo niesportowe zachowa-
nie zawodnik może zostać  zdyskwali-
fikowany,

8. Uwagi ogólne:
W zawodach startować mogą miesz-

kańcy sołectw gminy Tarnowo Podgór-
ne, którzy ukończyli 18 lat. Zawodnik 
zgłaszając swój udział może podać go-
dzinę startu w eliminacjach.

W półfinałach i finale zawodnicy sta-
rują w odwrotnej kolejności do zaję-
tych miejsc. Zawodnicy są zobowiąza-
ni okazać dowód tożsamości.

Zawodnicy startują w strojach spor-
towych. Obuwie sportowe przeznaczo-
ne tylko do rozgrywek halowych. 

Decyzja sędziego jest niepodważal-
na. Ostateczna interpretacja niniejszego 
regulaminu należy do organizatorów.

~osir

Rozpoczęła się XI edy-
cja Mistrzostw Sołectw 
Gminy Tarnowo Podgór-

ne. W sezonie 2013/2014 system 
trzech rund plus finał został zamie-
niony na rywalizację w konkuren-
cjach tj.: Bieg i Nordic Walking, 
KOPA, halowa piłka nożna, krę-
glarstwo klasyczne, Turbo Kozak, 
siatkówka plażowa oraz finał w ra-
mach obchodów Dni Przeźmiero-
wa 2014. Do tego wydania gazetki 
rozegrano trzy konkurencje. Kla-
syfikację po nich przedstawiamy 
obok:

Kolejny turniej odbędzie się 
18.01.2014 r., a będzie nim drugi 
indywidualny turniej w kręglar-
stwie klasycznym o Puchar dy-
rektora OSiR Tarnowo Podgórne.  
Regulamin tych zawodów publi-
kujemy poniżej ~Ania Lis 

LP SOŁECTWO TURNIEJ  
KOPA

NORDIC  
WALKING BIEG RAZEM

1 Baranowo 12 14 10 36

2 Batorowo 14 - - 14

3 Ceradz Kościelny - - - -

4 Chyby - - - -

5 Góra - - - -

6 Jankowice - - 12 12

7 Kokoszczyn - - 14 14

8 Lusowo - - 11 11

9 Lusówko 16 12 13 41

10 Przeźmierowo 15 13 15 43

11 Rumianek - - - -

12 Sady 11 15 9 35

13 Sierosław - - - -

14 Swadzim - - - -

15 Wysogotowo - - - -

16 Tarnowo Podgórne 13 16 16 45

Po raz jedenasty

Każdy może reprezentować swoje sołectwo w Mistrzostwach Sołectw. 
Wystarczy się zgłosić do organizatora - OSiR-u.
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DAM PRACĘ
• Democo Poland zatrudni na 1/2 etatu 
asystentkę w dziale księgowości. Kon-
takt: 61 816 80 00. CV proszę przesyłać 
na adres marta.murek@democo.com.pl
• Firma zajmująca się świadczeniem 
usług porządkowych. Oferujemy pracę na 
stanowisko Sprzątacz/ka - miejscowości 
Jankowice. Zakres obowiązków: sprzą-
tanie linii produkcyjnej, sprzątanie biur, 
pomieszczeń sanitarnych. Praca w syste-
mie trzyzmianowym (czterobrygadówka), 
etat cały. Data rozpoczęcia zatrudnienia 
od zaraz. Mile widziane osoby z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawność. Tel. 
kontaktowy Magdalena Gorzelańczyk 
662-272-781
• Potrzebna osoba do sprzątania domu 
Tarnowo Podgórne, 2 do 3 razy w tygo-
dniu. 509-749-163-dzwonić po godz 
20-ej.
• Konstruktora odzieży damskiej zatrud-
nię, mile widziana znajomość programów 

komputerowych. Przeżmierowo tel. 61 
8142 745.
• Przyjmę do pracy (sprzątanie) w hote-
lu, emerytkę lub rencistkę. Hotel Glamo-
ur, Przeźmierowo, Rynkowa/Łanowa 61 
814 15 35.
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała, Prze-
źmierowo 61 8142 745.
• Kierowcę z samochodem do wożenia 
drewna (mile widziane auto z kiprem) tel. 
790 249 984.

SZUKAM PRACY
• Posprzątam dom, mieszkanie. Umyję 
okna. tel. 514 639 612
• Zaopiekuje się dzieckiem w Tarnowie 
Podgórnym u siebie w domu. 693 401 
820.
• Mama 2-letniej córeczki zaopiekuje się 
dzieckiem u siebie w domu. Dobre wa-
runki, mile spędzony czas, zabawy. Cena 
do uzgodnienia. Referencje. tel. 608-
084-173
• Podejmę pracę biurową, tel. 603 84 77 
78.

• Posprzątam dom, zaopiekuję się dziec-
kiem - Baranowo, Przeźmierowo, Lusowo 
- tel. 789-107-421
• Zaopiekuję się dorywczo dzieckiem, 
również w Sylwestra. Wykształcenie pe-
dagogiczne i doświadczenie. 506 157 504 
zapraszam.
• Uczciwa posprząta dom, biuro, miesz-
kanie, tel. 782 502 611.
• Kierowcę zatrudnię. Praca stała Prze-
źmierowo, tel. 61 8 142 745.
• Opiekunka do dziecka podejmie pracę 
w godzinach popołudniowych, wieczor-
nych i nocnych, tel. 780 079 874.
• Sprzedawca szuka pracy. Prawo jazdy, 
BC, kasa fiskalna, komputer - 665 383 
101
• Opiekunka z doświadczeniem zaopie-
kuje się osobą starszą, tel. 530 109 670.
• Złota rączka, prawo jazdy kat. B, gru-
pa inwalidzka. Szuka pracy, tel. 694 452 
689.
• Zaopiekuję się dzieckiem w sytuacjach 
awaryjnych, kilka godzin dziennie. Tarno-
wo Podgórne. tel. 61 8146- 853

• Studentka, rzetelna, uczciwa ze zna-
jomością j. angielskiego i rosyjskiego po-
szukuje pracy. Tylko poważne oferty - 
664 083 393
• Młody, pracowity licealista poszuku-
je pracy - posprzątam garaże, obejścia, 
pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 
729 869
• Posprzątam teren, pomieszczenia 
i  ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy 
na gratowisko. Posiadam Żuka - 698 729 
869
• Skoszę trawę, przytnę krzewy, wiwio-
zę trawę - szukam pracy - 782 785 462
• Pasiadam samochód dostawczy, przy-
czepę reklamową - oczekuję propozycji 
pracy - 792 426 077
• Mężczyzna, doświadczenie w handlu, 
prawo jazdy BC, angielski, kasa fiskalna, 
komputer - szuka pracy, 665 388 101
• Opiekunka medyczna pilnie poszukuje 
pracy (sprzątanie, opieka nad dzieckiem, 
osobą starszą, inne) - 783 815 975

Pomóż na Święta. Podaruj: 
naczynia, środki czystości, 
odzież (dla dorosłych i dzie-
ci), zabawki, zbędne radio, 
koce, firanki.

Kontakt:  Biuro Ogłoszeń 
61 652 50 69 
604 372 440

Organizatorzy Mikołajek w Pasażu dziękują za wsparcie. Mikołajkowa sobota była 
tak udana dzięki zaangarzowaniu Zarządu Pasażu Przeźmierowo, Gminy Tarno-

wo Podgórne, a także Dyrekcji Szkoły A. Fiedlera w Przeźmierowie, Dyrekcji Domu 
Kultury w Przeźmierowie, sklepu spożywczego „KOGUT”, sklepu spożywczego IWA 
- ABC przy wsparciu Eurocash, klubu fitness WUEF w Tarnowie Podgórnym, Biura 
Podróży IBV, sklepu „KLEKS” Art. Papiernicze i Zabawki, cukierni Aga, salonu De-
koracji Okien „Olmag”, wypożyczalni Płyt DVD - Internet Cafe, salonu fryzjerskiego 
Damski – Męski na parterze, Apteki w Pasażu Przeźmierowo, Cake Pops – Ciasteczka 
na każdą okazję!, pizzerii „W Świecie Pizzy”, salonu fryzjersko-kosmetycznego Pasaż 
Przeźmierowo na piętrze, kwiaciarni Magnolia, sklepu zoologicznego Świat Zwierząt, 
sklepu Obuwie - Torebki i Jubilera w Pasażu.  Dziękujemy!

Bony na zakup sprzętu spor-
towego wręczył medali-
stom Wójt Tadeusz Czaj-

ka. Wręczenie nagród odbyło się  
5 grudnia. 

W tym roku otrzymało je 58 
zawodniczek i zawodników, 
a w ubiegłym trzydziestu sied-
miu. Bez zmian w porównaniu 
z rokiem ubiegłym pozostała licz-
ba nagrodzonych trenerek i trene-
rów, których było dwunastu. 

W dyscyplinie badminton na-
grody otrzymali: rodzeństwo Mag-
dalena i Mateusz Świerczyńscy, Da-
mian Sadalski, Aleksandra Felska, 
bracia Damian i Adrian Jaśkowiak, 
Jakub Zmuda, Bartosz Frontczak  
oraz trenerki Marzena Świerczyń-
ska i Magdalena Okupniak. W ka-
rate nagrodzono: Adrianę Skuli-
niec, Kamilę Bracikowską, Justynę 
Gralak oraz trenera Mariusza Jew-
dokimow. W gronie nagrodzonych 

Nagrody za medale medalistów w dyscyplinie kręglar-
stwo klasyczne znaleźli się: Patryk 
Mrowiec, Łukasz Kasprzak, Ani-
ta Szponar, Dominika Witajewska, 
Małgorzata Leopold, Joanna Filip, 
Liwia Strzelczak, Patrycja Kiciń-
ska, Joanna Bonk, Weronika Torka, 
Dominika Zygarłowska, Julia Kita 
oraz kadra trenerska: Danuta Pri-
be, Ryszard Bonk i Marek Torka. 
Równie długa lista nagrodzonych 
jest w dyscyplinie kolarstwo. Oto 
oni: Dominika Borkowska, Ma-
ciej Moczyński, Wojciech Sykała, 

Jakub Hercog, Kacper Kistowski, 
Adam Kordus, Borys Korczyński, 
Marcin Karbowy, Gracjan Szeląg, 
Wojciech Wilgus, Szymon Zygar-
łowski, siostry Jagoda i Zuzan-
na Garczarek, Julita Jagodzińska, 
Krystian Ruta, bracia Jakub i Nor-
bert Śmieszek, Kamil Kowalczyk 
oraz trenerzy Piotr Broński, Konrad 
Błaszczyk i Zbigniew Szymański. 
W piłce nożnej nagrodzono  Karo-
linę Wajda oraz jej trenera Szymo-
na Bartkowiaka, a w Taekwondo 
olimpijskim: Zuzannę Roszkie-
wicz, Piotra Graczyka, Filipa Ku-
backiego, Jakuba Trojanka, Ma-
teusza Bartkowiaka, Aleksandrę 
Kozłowską, Aleksandrę Kukotko 
oraz trenera Tomasza Gorwę. Za 
medale zdobyte w tańcu Wójt na-
grodził: Marię Szymczak, Natalię 
Budziak, Karolinę Malinowską, Ju-
lię Mróz, Zofię Budziak, Tomasza 
Jarmużek, Julię Nowak, Jadwigę 
Koszuta, Alicję Sawala oraz trener-
kę Beatę Dudek.  ~Ania Lis
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... i na koniec

Żanecie i Januszowi 
Kruszonom wyrazy 

głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  
Mamy i Teściowej 

składa Sołtys i Rada 
Sołecka Sadów

Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Strugarkowi 
Proboszczowi Baranowa i Chyb

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

brata Piotra 
Składają parafianie

Matka – to najpiękniejsze słowo w językach 
świata. Matka – to słowo, które oznacza miłość, 
miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, 
które oznacza wierność, które oznacza wielką 

ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka.
   abp Stanisław Wielgus

Waldemarowi Wereszczyńskiemu
Prezesowi Zarządu Gminnej Spółki 

Komunalnej TPBUS

Najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia

z powodu śmierci 

MAMY 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  

Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Grzegorz Leonhard  

z radnymi i sołtysi.

Sołtysowi Mieczysławowi Paczkowskiemu  
i jego Rodzinie 

wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca 
Tadeusza Paczkowskiego 

składają członkowie Rady Sołeckiej Baranowa

Są chwile, by działać, i takie, 
kiedy należy się pogodzić z tym, 

co przynosi los
    Paulo Coelho

Wyrazy głębokiego współczucia  
Panu Waldemarowi Wereszczyńskiemu 

Prezesowi Zarządu Komunikacji 
Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS
oraz żonie Marii Wereszczyńskiej

z powodu śmierci

Matki i Teściowej 
składają 

Rada Nadzorcza i pracownicy  
TPBUS Tarnowo Podgórne

Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, 
to nieśmiertelność. 

    Emily Dickinson

Panu Mieczysławowi Paczkowskiemu
Sołtysowi Baranowa

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Grzegorz Leonhard  z radnymi i sołtysi.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy dzielili 
z nami żal i smutek, okazali serce i wsparcie oraz 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

Ś.P. Tadeusza Dąbrowskiego
za liczne przybycie na wspólną modlitwę,  

złożone intencje mszalne, wieńce oraz kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”

    Żona z Rodziną

Beacie i Markowi Bronowickim  
oraz Katarzynie Tym

 szczere wyrazy współczucia z 
powodu śmierci Ojca i Teścia  

ś.p. Tadeusza Dąbrowskiego

składają pracownicy firmy  
„Dobre Okna”

Wszystkim którzy swoją 
myślą, modlitwą i 

obecnością uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

Śp. Marka Borowicza 
serdeczne 

podziękowanie składa
Ewa z córeczką Agą
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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: 10.12.2013 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: Kartka wykonana przez Patrycję Bukalską, uczennicę Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, zwycieżyła w 
gminnym konkursie „Kartka Świąteczna 2013”

Nowo otwarty sklep z zabawkami ,,MIÂ”
Tylko u nas kupisz zabawk´ ju˝ od 3 z∏

ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań, II Piętro
pn-pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00

Tylko u nas kupisz zabawk´ ju˝ od 3 z∏Tylko u nas kupisz zabawk´ ju˝ od 3 z∏

ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań, II Piętroul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań, II Piętro

Angry Birds (w kartoniku) 
53 zł

ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań, II Piętroul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań, II Piętro

Gra koszykówka
14 zł

Dinozaur robot
39 zł

Dinozaur robot
39 zł

Konik Pony
11,30 zł

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: praca@karlik.poznan.pl  lub Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań 

Karlik spółka jawna w Baranowie poszukuje pracowników na stanowisko: 

Wymagania
•  wykształcenie min. zawodowe, 

kierunkowe
•  mile widziane doświadczenie 

w zawodzie
• Umiejętność pracy w zespole
• Aktualne prawo jazdy kategorii B

Oferujemy: 
•  Ciekawą i stabilną pracę 

w doświadczonym zespole 
•  Możliwość rozwoju zawodowego 

oraz podnoszenia kwalifi kacji 
• Atrakcyjny system motywacyjny

Blacharz Samochodowy

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Karlik Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 28 w Poznaniu 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn zm.) 
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą 
podlegały zwrotowi.

W¢GIEL
GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!

TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 750 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 725 zł/tona
KOSTKA 810 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

SKUP ZŁOMU  • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

Certy� kat nr 49

Oferujemy pracę w Tarnowie Podgórnym na stanowisku:
Pracownik produkcji medycznej (wym: doświadczenie

w pracach produkcyjnych, ks. Sanepid, wytrwałość)

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
tel.: 61 848 31 40, 669 996 401

e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

Ogólnopolska fi rma z branży usług czystościowych poszukuje
Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Traktorzysta – na akcję zima
Miejsce pracy: Swadzim k/Poznania

Firma sprzątająca poszukuje na okres jesienno- zimowy pracowników 
do odśnieżania ciągnikiem na terenie marketu w Swadzimiu.
• Dyspozycyjność na telefon (do godziny od zgłoszenia); 
• Możliwość nawiązania długotrwałej współpracy;
• Kontakt  pod nr telefonu: 505 278 871

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462
Zespół muzyczny

wesela - biesiady rodzinne
firmowe w plenerze

„MAGOS”

605 889 818

HOTEL 
DLA PSÓW
506-777-719

DO 
WYNAJĘCIA 

30m2  

Przeźmierowo

604 613 789

Ogólnopolska fi rma z branży usług czystościowych poszukuje
Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Prosimy o kontakt telefoniczny: 505-278-871

Pracownik do prac porządkowych  
Miejsce pracy: Swadzim

Opis stanowiska:   *Prace porządkowe na obiekcie handlowo-usługowym
* Realizacja czynności zleconych przez przełożonego według 
harmonogramu

Wymagania:  *Gotowość do pracy zmianowej, 
*Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

601 735 194, 61 8 141 339
biura, magazyny, plac
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• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
ANGIELSKI

606 116 336

doświadczony nauczyciel mgr anglistyki
skutecznie, fachowo: wszystkie poziomy nauczania
również matura, egzaminy gimnazjalne, certyfikaty

NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ

608 430 638

FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

  DJ wesele, karnawał, jubileusz...

  501-622-858,  www.djroman.pl 

  morito_2005@op.pl, ↓601-734-023 

  Usługi elektryczne, pomiary, sieci IT

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45
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tel. 601 822 228

SZACOWANIE
SZKÓD ¸OWIECKICH
BIEG Y̧ SÑDU OKR¢GOWEGO

2002-2007

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Czynne

Zawsze

dobre
dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

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

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

Dietetyka
Psychodietetyka

Dietetyka sportowa
mgr inż. Magdalena Stefanowska

Skórzewo ul.Poznańska 99
tel. 61 8834074 lub 602 603 608

Poznań Dąbrowskiego 130
tel. 61 883 40 77

www.psycho-dietetyka.com.pl

U Nas kupisz liczne 
gi� y / upominki dla Siebie, domu 
i na rożnego rodzaju uroczystości 
okolicznościowe: imieniny, 
urodziny rocznice, śluby, święta itp.

•  wysokiej klasy porcelanę 
BELLEEK LIVING

• kryształy GALWAY
•  biżuterię 

NEWBRIDGE SILVERWARE
•  tekstylia kuchenne 

ULSTER WEAVERS
•  unikatowe torebki gobelinowe 

ERIN KNITWEAR
• perfumowane świeczki TORC
• szale PATRIC FRANCIS 

Mamy w sprzedaży:

Kiekrz Living

Kiekrz Living ul. Chojnicka 43-51, 60-480 Poznań
Godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 9.00-18.00, Sob.: 9.00-15.00
Tel. 789 305 681 znajdziesz nas na: facebook.com/pages/Kiekrz-Living/

Są to produkty najwyższej 
jakości, znanych 

marek na świecie, 
NOWOŚĆ W POLSCE!!!

Zapewniam dowóz!

DREWNO KOMINKOWE 
• dąb, buk, brzoza • cięte i łupane •

• suszone i świeże •

Zamówienia

tel. 663 973 710

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS

WYKOPY
ODŚNIEŻANIE
WYWÓZ ŚNIEGU

KAMI¡SKI

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI, KARCZOWANIA
• PODWYŻSZANIE TERENU
• ZAŁADUNEK, WYWÓZ GRUZU
• KOPARKO-ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1,5m3 NA GRUZ
• KRĘGI BETONOWE

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

Lusowo | 504 045 147

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA

USŁUGI
TAPICERSKIE
meblowo-samochodowe
785 251 960

KÄRCHER

607 95 11 50

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

Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele

Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne
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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

Pracownia renowacji mebli
• renowacja antyków • artystyczne malowanie mebli • skup/sprzedaż mebli •

• wyrób mebli stylizowanych • indywidualne projekty •
telefon: 604 617 886 mail: art.offici@gmail.com

USTAWIANIE ANTEN

509 156 005
NC+

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Weso³ych Œwi¹t 

i Szczêœliwego 

Nowego Roku 2014

¿yczy 

firma Budmar

www.budmar.pl

www.handform.pl
tel./fax +48 61 814 23 08

Meble i dodatki
inspirowane Francja

SKLEP
ul. Rynkowa 60
Przeźmierowo

zapraszamy
od 11 do 17 www.lefra.pl

konsole
komody

fotele
krzesła
sofy

Sklepy z zabawkami:
ul.Szkółkarska 25, Suchy Las

ul.Św. Marcin 47, Poznań
 tel.61 624 2000       facebook.pl/Berpo

w w w . b e r p o . p l

Berpos.c.

Hotel Przylesie★★

Hotel Przylesie  |  Sierosław, ul. Bukowska 2A  |  Tel. 618147-809  |  www.przylesie.pl

Znajdujemy się 10km od lotniska Ławica
przy drodze nr 307 /Poznań- Nowy Tomyśl/.
Hotel dysponuje 35 pokojami.
Organizujemy przyjęcia rodzinne i fi rmowe, catering.
Posiadamy wolne terminy na wesela 2014 r.
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MATKEX.PL
60-256 Poznań

ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50firma od 1996 roku

Salon, Serwis Rainbow
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,

czynne w godz. 11.00 - 17.00

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

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

WWW.DOBREOLEJE.EU
WWW.ALCOFILTRY.PL

DLA MOTORYZACJI, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU

FILTRY:
•	 OLEJU
•	 POWIETRZA
•	 PALIWA
•	 KABINOWE
•	 HYDRAULIKI

STELLMAR- ALCO	Filtry	
ul.	Rynkowa	130,	62-081	Przeźmierowo	

tel.	(61)	652	36	93	
pon.-pt.:	9:00	-	17:00

NAPRZECIW	RESTAURACJI	„DROMADER”

•	 OLEJE	SILNIKOWE
•	 OLEJE	PRZEKŁADNIOWE
•	 PŁYNY	HAMULCOWE
•	 PŁYNY	HYDRAULICZNE
•	 PŁYNY	DO	CHŁODNIC
•	 CHEMIA	WARSZTATOWA

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 518 268 039 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

POGOTOWIE
KRAWIECKIE

SZPULKA
504 262 322

www.szpulkalusowko.republika.pl

otwar te do godzin wieczornych

Lusówko, ul. Niecała 6

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

SPRZEDA˚
BRYKIETÓW

DREWNIANYCH
OPA¸OWYCH

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

TANI
WĘGIEL BRUNATNY

604 28 44 35
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Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo
tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Zni˝ki bran˝owe
Warunki specjalne

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325
WYSOKA JAKOÂå, 

W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis do 20 km –

PORADNIA DIETETYCZNA
przy przychodni VITA LONGA, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

• Analiza obecnego sposobu odżywiania
• Dieta w nadwadze
• Dieta w niedowadze
• Żywienie w chorobach
• Zalecenia żywieniowe
•  Zdrowy styl życia

Dieta?

Dasz rad´!

Dasz rad´!

Dasz rad´!Dieta?

Dasz rad´!
• Analiza obecnego sposobu odżywiania

Zadzwoń!    tel.: 692 482 585

tel. 666 745 777

ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

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

WELTENWELTEN
Zasiłki zagraniczne

Zwrot podatków zagranicznych

Gabinet
Psiej Urody

ul. Kościerzyńska 9, Smochowice
tel. 796 127 287
www.vadera.com.pl

Profesjonalne studio
dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriamioraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznan

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

DO WYNAJĘCIA
HALA + ZAPECZE + DOM

PRZEŹMIEROWO
502 310 685
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY!
pon.-śr. 14.00 - 18.00

czw.-sob.  10.00 - 14.00
ul. Wiosenna 43, Baranowo

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t - 720 zł transport GRATIS
w workach 25 kg

MECHANIKA POJAZDOWA
WYMIANA OPON
M.W. SERWIS
507 406 572

Poznańska 17, Przeźmierowo | www.mwserwisaut.pl

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

Auto-Cobi

Przeźmierowo k/Poznania
ul. Piaskowa 40, 664 244 266

LAKIERNICTWO, BLACHARSTWO
RENOWACJA ŁODZI, KAJAKÓW
POLEROWANIE aut, łodzi, itp.

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

ELEKTRYK
515 712 236

USŁUGI
NIEMIECKI

787 247 150
Korepetycje

TRANSPORT
WĘGLA, DREWNA (inne)

DO 1,2 tony
608 270 421
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LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

biur
rachunkowe

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

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

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969

Cukiernia Aga
Przeźmierowo

W Pasażu przy Rynkowej
naprzeciw kościoła
Tel. 616 523 930

Oferujemy wyroby pracowni
Jagódka, Santos, Królewska

Urządzamy małe przyjęcia.
Przyjmujemy zamówienia
na pieczywo na święta.

DREWNO
KOMINKOWE
790 249 984

tel.  505 085 354, znj.poznan@gmail.com

DZIA¸KI WILCZYNA
działalność gospodarcza/mieszkaniowe

od 3000 m2

• WYCENY NIERUCHOMOÂCI •

tel. 609 422 249

Na sprzedaż działki budowlane
w Lusówku przy ul. Tarnowskiej

Cena: 209 zł za m2

Poszukuję do wynajęcia
pomieszczenia gospodarczego,
garażu o powierzchni ok. 50 m2

z przeznaczeniem na warsztat, magazyn
tel. 665-111-363

16 km od Tarnowa 4602 m2

woda, prąd w ulicy 39 zł/m2

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ W MŁYNKOWIE

tel. 693 121 862

tel. 61 8147 722

Sprzedam:
- piec do centralnego ogrzewania 6m
- śrutownik do mielenia zboża
- silniki elektryczne od 1,2 kw do 5 kw

www.tani-kurier.net
paczka standardowa
 do 5 kg
  od 12 zł brutto
paczka standardowa
 do 30 kg
  od 16 zł brutto
przesyłki gabarytowe
  od 30 zł brutto
zwrot pobrania - już w kolejnym dniuzwrot pobrania - już w kolejnym dniu
roboczym po doręczeniu
profesjonalna obsługa

POZNAŃ –
SMOCHOWICE

ul. Kościerzyńsrzyńsr ka 10
60-446 Poznań

tel. 881-511-040

PRZEŹMIEROWO

ul. Rynkowa 113 A
62-080 Przeźmierowo
tel. 881-511-050

LUBOŃ

ul. Wojska Polskiego 4
62-030 Luboń

tel. 881-511-060

biuro@tani-kurier.net

PROMOCJA!
OPAKOWANIE
ŚWIĄTECZNE

W CENIE WYSYŁKI 

FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA

DIETETYKA

mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista �zjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog

ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779
e-mail: biuro@anies.com.pl

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

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

GRYSY

RA
TY
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

• SZAFY 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

J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO

Tarnowo Podg., ul. Łąkowa 41
tel. 61 814 67 61

www.lingwest.com

T¸UMACZ PRZYSI¢G Y̧

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

504 136 906 797 250 019

- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

- SERWIS SPAWALNICZY
- SPAWANIE: ALUMINIUM
 KONSTRUKCJI STALOWYCH
 STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ - PŁOTÓW,
   OGRODZEŃ, BALUSTRAD, itp.

STOMATOLOGIA
kom. 602 659 208

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon. - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

ul. Wiśniowy Sad 21, 62-080 Tarnowo Podgórne

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA:
•  w urazach i schorzeniach ortopedycznych
•  w urazach i schorzeniach neurologicznych
• w korekcji wad postawy
•  dodatkowo wykonujemy zabiegi 

z fi zykoterapii i kinesiology taping

KAROLINA MAJKA   TEL. 726-735-661

•  w urazach i schorzeniach ortopedycznych
•  w urazach i schorzeniach neurologicznych

•  dodatkowo wykonujemy zabiegi 
z fi zykoterapii i kinesiology taping

GIMNASTYKA INDYWIDUALNA:
• ćwiczenia dla osób 50+ 60+
• ćwiczenia na „płaski brzuch”
•  ćwiczenia dla kobiet w ciąży i po porodzie
• pilates

ORGANIZACJA URODZIN
dla dzieci w lou lou w Tarnowie Podgórnym
kontakt 537 931 777
www.fabryka-dobrej-zabawy.pl 

PEDIATRA - PULMONOLOG
SPECJALISTA 

MED. RODZINNEJ
BADANIA KANDYDATÓW 

NA KIEROWCÓW

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

LECZENIE UZALE˚NIE¡
- alkohol, hazard, leki, 

narkotyki, uzależnienia mieszane

Interwencje kryzysowe
Pomoc w dostaniu się do ośrodka
Terapia rodzin osób uzależnionych

Terapia DDA
Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień

501 958 513

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c
(Pasaż I p.) kom. 507 193 404

e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.
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Małe chwile tworzą             
piękne Święta

Bądź gotowy na Święta! 
Wszystko, czego potrzebujesz, 
aby były naprawdę udane, 
znajdziesz w naszym sklepie.

Tarnowo Podgórne
ul. Krucza 1
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SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko

3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI 

tel. 601 780 380A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE
Nowe instalacje Remonty Przeróbki

Wystawiam Rachunki

601 780 274

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

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 620 TYS. , 
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,

GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ

GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE
SIEDLISKO O,5HA CERADZ KOŚCIELNY  

Producent łóżek
z drewna litego
Wymiary na życzenie • Ceny producenta

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

z drewna litego
Wymiary na życzenie • Ceny producenta

Sady, ul. Ludowa 11USŁUGI

TANIO I FACHOWO

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B



oraz: 

Radni Gminy Tarnowo Podgórne
Sołtysi 

Radna Powiatu Poznańskiego Krystyna Semba
Radny Powiatu Poznańskiego Przemysław Kiejnich

Uniwersytet III Wieku
Koło Platformy Obywatelskiej  

w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc

Stowarzyszenie Pojednanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin ROKTAR
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Towarzystwo Pamięci  
im. Gen. J. Dowbora-Muśnickiego

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
Koło Wędkarskie w Tarnowie Podgórnym

Koło Środowiskowe PZW w Przeźmierowie
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

OSiR Tarnowo Podgórne
GOK SEZAM

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Fundacja „Otoczmy Troską Życie”
Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne

Gminne Koła Seniora 
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej  dla Sierot

TP-KOM, TPBUS
Sąsiadka~Czytaj

Z  
okazji  

Świąt Bożego  
Narodzenia składamy  

Państwu najserdeczniejsze  
życzenia. Niech czas spędzony  
w rodzinnym gronie przyniesie  

wewnętrzny spokój i radość, a świąteczny  
stół stanie się miejscem spotkań szanujących  

się i kochających osób. W nadchodzącym 2014 roku  
życzymy spełnienia osobistych planów i marzeń,  

zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.  
Niech dla nas wszystkich  

będzie to dobry czas!

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne




