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na wstępie
Szanowni Państwo!
Przed nami wybory samorządowe. Zachęcam Państwa do 

sprawdzenia, kto z Państwa sąsiadów  kandyduje. Wybierz-
my najlepszych kandydatów – to ważne, kto będzie Wójtem, 
a kto będzie nas reprezentować w Radzie Gminy, w Radzie 
Powiatu i Sejmiku Województwa.  Proszę sprawdzić, kto 
kandyduje w Państwa okręgu i gdzie jest siedziba komisji. 
16 listopada spotkajmy się przy urnach wyborczych!

Zapraszam do przeczytania relacji z Drzwi Otwartych na 
Tarnowskich Termach – każdy mógł porozmawiać z Otylią 
Jędrzejczak, a także ocenić postęp prac na budowie. Z tej 
okazji skorzystało ok. 800 osób!. 

Zachęcam do udziału w Gminnych Obchodach Święta 
Niepodległości. Pamiętajmy o uczczeniu tego dnia poprzez 
wywieszenie biało-czerwonych flag! 

Serdecznie pozdrawiam
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, 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

Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00

Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki  15.00-17.30;  w czwartki  14.30-15.45

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

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko 61 225 80 70
Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne 668 694 962
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

Koło Wolontariatu działające w Gimnazjum  
w Tarnowie Podgórnym zaprasza na 

PCHLI TARG
6 grudnia 2014 r., w godz. 11.00 -13.00

Biletem wstępu dla osób wystawiających się będzie wpłata w wys.10 
zł, a dla osób kupujących 5 zł (minimum) do skarbonki Koła Wolon-
tariatu, dostępnej na miejscu. Uzyskane środki zostaną przeznaczone 
na świąteczną pomoc dla podopiecznych Koła. Po zakończeniu Targu 
będzie możliwość pozostawienia niesprzedanych rzeczy, które zostaną 
przekazane potrzebującym.

17 listopada 2014 r. mija termin płatności:
- IV raty podatku od nieruchomości,
- IV raty podatku rolnego.

Termin ustawowy to 15 listopada, z uwagi na to, że zakończenie 
terminu podatkowego wypada w sobotę, za ostatni dzień termi-
nu płatności należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. Oznacza to, że skoro 15 listopada to sobota – dzień 
wolny od pracy, termin płatności podatków lokalnych mija 17 listopada.

Przypomina się, że niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym 
terminie jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należny-
mi odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku 
rocznym wynosi od 9 października 2014 r.– 8 ,00 % kwoty zaległości 
w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje poza za-
ległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia wynoszące obecnie 11,60 zł.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa 
danej miejscowości. W budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 
115 działa codziennie Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tar-
nowie Podgórnym. Punkt ten czynny jest w godzinach: pn. 11.00-16.00, 
wt.-czw. 11.00-15.00, w pt. 11.00-14.00. ~ WF

Wydział Finansowy informuje
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pytania do wójta

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

O działaniach jakie zostały podjęte  
po rozpowszechnieniu obraźliwej ulotki   
– mówi Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kiedy latem zostały rozpowszechnione ulotki, zawierające liczne, kłamliwe pomówienia pod adresem zarówno moim, jak 
i pracowników Urzędu Gminy, postanowiłem „być ponad” i nie zniżać się do poziomu ich autora. Odstąpiłem wtedy od 
zamiaru dochodzenia moich praw przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Na podobnym stanowisku stanę-

li też urzędnicy, dla których treść tych ulotek również była obraźliwa i krzywdząca. 
Ostatnio autor dopuścił się rozpowszechniania tzw. „ulotki nr 2”. Jej treść jest kłamliwa, zawiera treści obraźliwe dla wymie-

nionych w ulotce osób. W sposób oczywisty narusza nasze dobra osobiste. 
Ponadto, z uwagi na to, że ulotka ta jest rozpowszechniana w okresie kampanii wyborczej, mamy tu – moim zdaniem – do czy-

nienia z wykroczeniem przewidzianym w Kodeksie wyborczym. Ulotka stanowi bowiem zabronioną prawem agitację na rzecz 
jednego z kandydatów na Wójta. Obraża również wybranych przez autora kandydatów na radnych.

W związku z powyższym postanowiłem podjąć następujące działania:
1.  Złożyłem zawiadomienie do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem 

o wszczęcie przeciwko sprawcy postępowania w trybie art. 60 § 1 kodeksu postępowania karnego (tzn. aby prokurator wsz-
czął postępowanie z uwagi na to, iż wymaga tego interes społeczny).

2.  Wnoszę przeciwko autorowi pozew w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego o rozpowszechnianie nieprawdziwych informa-
cji o kandydatach.

3.  Zleciłem przygotowanie pozwu cywilnego o naruszenie moich dóbr osobistych. 

Z posiadanej przeze mnie wiedzy skargę w trybie wyborczym złożą również radni, którzy zostali pomówieni i obrażeni treścią 
owej ulotki. Jednocześnie radni ci, jak i pozostałe osoby, których dotyczą pomówienia, rozważają możliwość wystąpienia z po-
zwami o naruszenie  ich dóbr osobistych.

Jestem przekonany, że publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych i przekazywanych w obraźliwej formie informacji szko-
dzi nie tylko wskazanym w ulotkach osobom, ale również wysokiej pozycji Gminy Tarnowo Podgórne wśród samorządów pol-
skich, a tym samym dobru jej mieszkańców. 

Uważam, że zbyt ciężko pracujemy na pozytywny wizerunek naszej Gminy, by pozwolić teraz bezkarnie szargać jej dobre 
imię! 
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aktualności 

Baranowo

 Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczo-
wej na ul. Złotej

Batorowo

 Przekazano plac budowy ul. Batorow-
skiej

Ceradz Kościelny

 Zakończono  remont pomieszczeń na 
potrzeby OSP

 Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej 
do Jankowic

Chyby

 Trwa budowa ul. Pagórkowej – II etap

Góra

 Zakończono remont świetlicy.

Jankowice

 Otwarto oferty w  przetargu na wyko-
nawcę oświetlenia na terenie Parku

 Zakończono remont elewacji świetlicy

 Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej 
do Ceradza Kościelnego

Lusowo

 Zakończono remont świetlicy

 Trwa przebudowa ul. Drozda i ul. Słowika 

 Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej 
w ul. Wierzbowej (ok. 400 m)

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

Przeźmierowo

 Trwają rozruchy i  szkolenia obsługi 
w Centrum Kultury Przeźmierowo

 Trwa przebudowa ul. Składowej i ul. Sło-
necznej

 Zakończono przebudowę ul. Malinowej, 

Rumianek

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na oświetlenie drogowe ul. 
Nowej

Sady

 Trwa przebudowa zjazdu po stronie po-
łudniowej drogi krajowej nr 92
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała wyróżnienie w IV edycji 
Konkursu „Grunt na Medal 2014”. Zgłosiliśmy teren inwesty-
cyjny po południowej stronie drogi krajowej nr 92 w Tarno-

wie Podgórnym o powierzchni ok. 100 ha. Niewątpliwie na tak wysoką 
ocenę wpłynął wzrost atrakcyjności tego obszaru po zmodernizowaniu 
dróg lokalnych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach (in-
westycja była realizowana wspólnie z Powiatem Poznańskim i przy do-
finansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) 
i i doprowadzeniu mediów.  

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 31 października we 
Wrześni. Zgłoszony przez nas teren znalazł się wśród sześciu najlepiej 
ocenionych terenów inwestycyjnych Wielkopolski. 

~ ARz

Medalowy teren 
inwestycyjny 

Podwyżki podatków  
nie będzie

Na listopadową, ostatnią w tej kadencji sesję Rady Gminy Wójt 
przedłożył projekt uchwały w sprawie wysokości podatków lo-
kalnych w 2015 roku. 

Propozycja Wójta zakłada utrzymanie stawek podatkowych na do-
tychczasowy poziomie. Wpisuje się w prowadzoną w naszej Gminie 
stabilną polityką podatkową. Zgodnie z jej założeniami regulacja sta-
wek podatkowych ma miejsce raz na cztery lata. 

~ ARz

Tarnowo Podgórne
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aktualności

W niedzielę, 26 paź-
dziernika, oficjalnie 
otworzyliśmy nową 

remizę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Lusowie. 

W uroczystości udział wziął 
Wójt Tadeusz Czajka, Przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard, Komendant Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pozna-
niu Witold Rewers i radni. Licz-
nie przybyli druhny i druhowie 
OSP w Lusowie wraz z rodzinami 
oraz reprezentanci innych jedno-
stek OSP: z Tarnowa Podgórnego 
i Ceradza Kościelnego.  

Gości, w tym pierwszego ko-
mendanta OSP w Lusowie Cze-
sława Przybylskiego, przywitał 
Wójt Tadeusz Czajka. Podkreślił 
jak ważną rolę pełni Ochotnicza 
Straż Pożarna – jej członkowie 
są gotowi do narażania własnego 
zdrowia w obronie naszego mienia 

Strażacy w Lusowie mają nową remizę

i życia. Potem za wybudowanie re-
mizy podziękował prezes lusow-
skich strażaków Marian Walczak. 
Życzenia spokojnej służby złożył 
także Komendant Witold Rewers. 

Po przecięciu wstęgi strażni-
cy zaprosili przybyłych do zwie-
dzenia remizy. Druhowie mają 
teraz do dyspozycji nowy obiekt 
o powierzchni użytkowej 290 m2, 
w którym jest również miejsce na 

Gmina Tarnowo Podgór-
ne otrzymała wyróżnie-
nie oraz Złotą Statuetkę 

w konkursie „Gmina Fair Play” 
2014. To dowód na wdrożenie 
i utrzymywanie wysokich stan-
dardów obsługi polskich i zagra-
nicznych inwestorów na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego. 

 Konkurs promuje samorządy, 
które szczególną uwagę przypisu-
ją współpracy z lokalnymi przed-
siębiorcami, tworząc rzetelne, 
partnerskie relacje. Jak deklaru-
ją organizatorzy konkursu: „wła-
ściwie ułożona współpraca gmi-
ny z lokalnymi przedsiębiorcami 
oraz nowymi inwestorami przyno-
si obu stronom wymierne korzyści, 
do których z całą pewnością moż-
na zaliczyć tworzenie tak potrzeb-
nych na polskim rynku nowych 
miejsc pracy, wzrost wpływów po-
datkowych, powstawanie nowych 
i potrzebnych gminie obiektów, 
takich jak oczyszczalnie ścieków, 

Tarnowo Podgórne Gminą Fair Play! Wójt Tadeusz 
Czajka - Samorządowym Menadżerem Roku

sale gimnastyczne, szkoły, zaple-
cza hotelarsko-turystyczne itp. 
Przedsiębiorcy natomiast od gmin 
mogą oczekiwać stworzenia im 
lepszych warunków inwestowania, 
stosowania preferencyjnych sta-
wek podatkowych, uwzględniania 
firm w inicjatywach promocyjnych 
gmin, tworzenia zespołów konsul-
tacyjnych z udziałem przedsiębior-
ców działających na terenie gminy 
i współpracy z nimi np. podczas 
tworzenia budżetu gminy. Firmy 
aktywnie współpracujące z gmi-
ną mogą także liczyć na prestiż 
i uznanie społeczne.” 

garaż dla dwóch samochodów bo-
jowych. Zbudowano także 12-me-
trową wieżę do obserwacji.  

Obok strażnicy powstała filia Bi-
blioteki Publicznej, którą również 
mogliśmy zwiedzić. Przekonali-
śmy się, że czytelnicy mogą teraz 
korzystać z bogatego księgozbioru 
w nowej, jasnej przestrzeni. 

Pomieszczenia dotychczas 
użytkowane przez OSP i Biblio-
tekę są przebudowywane. Już 
wkrótce zostaną udostępnione 
mieszkańcom sołectwa (znajdzie 
się tam m.in. miejsce na magazyn 
strojów Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”). 

Koszt budowy remizy i bi-
blioteki wyniósł ok. 1,3 mln zł, 
a przebudowa pomieszczeń  – 
173 tys. zł. Całość została pokryta 
z budżetu Gminy.

 ~ ARz

Natomiast jeden z trzech przy-
znanych tytułów „Samorządo-
wego Menedżera Roku” 2014 
otzrymał Tadeusz Czajka. To 
nagroda za wieloletni osobisty 
wkład w rozwój inwestycji, biz-
nesu i przedsiębiorczości w Gmi-
nie oraz skuteczność w przyciąga-
niu inwestorów. Doceniono także 
działania Wójta w kierunku kre-
owania przedsiębiorczości mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych 
na terenie Gminy m.in. poprzez 
edukację w wieloletnim programie 
„Mój Pomysł na Biznes” współ-
realizowanym przez Tarnowskie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców. 

 Organizatorem konkursu jest 
Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 
Wyniki ogłoszono 17 października 
podczas gali w warszawskim Ho-
telu Bristol. Gościem honorowym 
był Wicepremier i Minister Gospo-
darki Janusz Piechociński.

  ~ ARz

Wstęgę przecinał 
również pierw-
szy prezes OSP 
Lusowo Czesław 
Przybylski

Wyróżnienie 
wręczał Wice-
premier Janusz 
Piechociński
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 aktualności
 Przekazano plac budowy związany z mo-

dernizacją ul. Poprzecznej 

 Przekazano plac budowy chodnika na ul. 
Lipowej (I etap)

 Podpisano umowę na budowę przed-
szkola

Sierosław

 Zakończono przebudowę ulic: Polanka 
i Leśna 

 Trwa przebudowa ul. Okrężnej.

Swadzim

 Podpisano umowę z wykonawcą układu 
komunikacyjnego przy blokach

 Przekazano plac budowy związany 
z przebudową ul. Sosnowej.

Tarnowo Podgórne

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. 25 Stycz-
nia 

 Trwa przebudowa ul. Sasankowej

 Zakończono budowę boisk przy szkole 
podstawowej

 Ogłoszono ponowny przetarg na przebu-
dowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu na wykona-
nie przebudowy ul. Wierzbowej – II etap

 Zakończono przebudowę ul. Pięknej 
i Uroczej

 Otwarto oferty w  przetargu na opraco-
wanie dokumentacji projektowej chod-
nika na ul. Skórzewskiej 

 Przekazano plac budowy związany 
z przebudową ul. Żytniej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w  komunal-
nych budynkach mieszkalnych 
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Sprawdź, co się 

dzieje w Twojej 

miejscowości

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu 
zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzy-
skania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mo-

bilnego Punktu Informacyjnego. 
19 listopada 2014 r. (środa), w godz. 9.00 - 15.00, 

sala 15 Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 96.

Będzie można uzyskać informacje z zakresu m.in.:
•  rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, 

w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
• zasad ubiegania się o dotacje,
• rozliczenia otrzymanych środków,
•  projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których 

można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
• obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Udostępniane zostaną bezpłatne materiały informacyjne o Fundu-

szach Europejskich.
Osoby zainteresowane konsultacjami specjalistycznymi z zakresu 

przygotowania wniosku o dofinansowanie lub realizacji projektu pro-
simy o wypełnienie formularza dostępnego na gminnej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl i przesłanie go na adres e-mail Głów-
nego Punktu Informacyjnego FE, w terminie do 18 listopada 2014 r. do 
godz. 12.00.

Szczegółowe informacje:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193
info: wrpo@wielkopolskie.pl 
poniedziałek 7.30 – 18.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 ~ ARz

Mobilny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

Zarząd firmy MAN podjął 
ostateczną decyzję o stop-
niowym przeniesieniu pro-

dukcji do Starachowic i zamknię-
ciu zakładu w Sadach (obecnie 
pierwszy etap produkcji ma miej-
sce właśnie w Starachowicach, 
a potem karoserie są transporto-
wane do fabryki w naszej Gminie, 
gdzie powstaje gotowe autobusy).

- Jak zapewnia Zarząd pracow-
nicy otrzymają propozycję pra-

cy w Volkswagenie: w Antonin-
ku i Wrześni, w ramach tej samej 
grupy kapitałowej – mówi Wój-
ta Tadeusz Czajka. – Będą mogli 
także przenieść się do Staracho-
wic, a firma zaoferowała pomoc 
w przeprowadzce. 

Proces zamykania fabryki ma 
się zakończyć w grudniu 2016 r. 
Gmina i MAN będą wspólnie po-
szukiwać inwestora, który przej-
mie obiekty w Sadach.  ~ ARz

Z ostatniej chwili:
MAN odchodzi z Gminy
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Wielu mieszkańców 
Gminy wraz z rodzi-
nami postanowili od-

wiedzić budowę Tarnowskich 
Term, by na własne oczy prze-
konać się o postępie prac. Gości 
witali prezes Tarnowskich Term 
Anita Stellmaszyk i Wójt Tadeusz 
Czajka. 

O przeznaczeniu poszczegól-
nych pomieszczeń opowiadali 
pracownicy Term. Zwiedzający  
byli pod wrażeniem inwestycji, 
zarówno części rekreacyjnej, jak 
i basenów sportowych. Na końcu 
można było pozostawić pamiąt-
kowy autograf na jednej ze ścian.    

Przez pięć godzin przez budo-
wę przewinęło się ok. 800 osób. 
Największy tłum zgromadził się 
na spotkaniu z multimedialistką 
Otylią Jędrzejczak, która jak sama 
przyznała, była po raz pierwszy na 
dnie basenu podczas jego budo-
wy. Mistrzynię pytano o począt-
ki kariery pływackiej, o źródła 
motywacji do trenowania, a tak-
że o dalsze plany sportsmenki. 
Prezes Anita Stellmaszyk przed-

stawiła plany utworzenia Akade-
mii Pływania dla najmłodszych, 
a Wójt Tadeusz Czajka zapew-
nił, że po otwarciu Tarnowskich 
Term każdy znajdzie propozycje 
odpowiednie dla swojego wieku 
i umiejętności.  

Na zakończenie spotkania każ-
dy mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z mistrzynią i otrzymać jej 
autograf. 

~ ARz

Drzwi szeroko otwarte

Budowę  

Tarnowskich Term 

odwiedziło  

800 osób

Otylia Jędrzej-
czak złożyła pod-
pis na pamiątko-
wej ścianie.
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Jak co roku październikowe 
spotkanie TSP ma szczegól-
ną formę. W pierwszej części 

szukamy inspiracji i motywacji 
do dalszych działań, w drugiej na-
tomiast rozgrywamy Turniej Krę-
glarski TSP. 

Tym razem spotkaliśmy z po-
znańską himalaistką Magdaleną 
Prask, która jest zdobywczynią 
wielu niebezpiecznych szczytów 
na całym świecie, w tym Mount 
Everestu! Wysłuchaliśmy wielu 
ciekawych historii związanych 
z wyprawami i obejrzeliśmy fa-
scynujące zdjęcia. 

Okazuje się, że planowanie 
kilkumiesięcznej wyprawy jest 
jak nowy projekt firmowy. Dba-
łość o każdy drobiazg może 
stanowić o sukcesie lub poraż-
ce. – Każda wyprawa to projekt 
w zdefiniowanym celu – mówiła 
Magdalena Prask. – Celem jest 
zdobycie szczytu i bezpieczny 
powrót do domu. Wszystko trze-
ba bardzo dobrze zaplanować, 
w najdrobniejszym szczególe. Za 
błąd można ponieść najwyższą 
cenę.

– Przedsiębiorcy z pewnością 
potwierdzą, że tylko ci, którzy 
szczegółowo zaplanowali swoje 
działania oraz prawidłowo i rze-
telnie ocenili ryzyko, mogą liczyć 

Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców postano-
wiło zorganizować debatę 

kandydatów na Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne.

– Nasze Stowarzyszenie sku-
pia firmy z terenu naszej Gminy, 
zdecydowaną większość członków 
stanowią małe i średnie firmy ro-
dzinne. – mówi Szymon Horow-
ski, Prezes TSP. – Jesteśmy cie-
kawi, jakie kandydaci mają plany 
związane z rozwijaniem przed-
siębiorczości, gminnymi finansa-
mi i inwestycjami samorządowy-
mi. Mam nadzieję, że będziemy 
świadkami ciekawej wymiany me-
rytorycznych poglądów.

Będzie debata kandytadów?
Ubiegający się o wybór na ko-

lejną kadencję Wójt  Tadeusz 
Czajka już potwierdził udział 
w debacie. – Chętnie wezmę 
udział  w debacie, której celem 
jest ocena moich zamierzeń na 
następną kadencję i porównanie 
ich z programem konkurentki. – 
napisał Wójt w mailu przesła-
nym do Prezesa TSP. Natomiast 
kandydatka KW Prawo i Spra-
wiedliwość Barbara Nowak po-
informowała, że odpowiedzi na 
temat swojego udziału udzie-
li po 3 listopada (po zamknię-
ciu tego numeru gazety – przyp. 
red.).

Szczegółowe informacje, po 
ustaleniu daty i miejsca debaty, 
ukażą się na stronie interneto-
wej TSP. Już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych wi-
zją  rozwoju naszej Gminy, pre-
zentowaną przez kandydatów na 
Wójta.   ~ TSP

Wyprawa jak nowy projekt firmowy

na sukces. Oczywiście zagrożenia 
w himalaizmie są inne: utrata ży-
cia i zdrowia w kontekście utraty 
pieniędzy to zupełnie inna katego-
ria, ale sposób myślenia o zada-
niu jest bardzo podobny. W obu 
przypadkach potrzebna jest zim-
na, precyzyjna kalkulacja. Emo-
cje oczywiście też są ważne, czę-
sto one są motorem napędowym 
całego przedsięwzięcia, ale przy-
chodzi moment, kiedy trzeba te 
kategorie oddzielić, inaczej nasze 

działanie może stać się irracjo-
nalne – mówił Szymon Horowski, 
prezes TSP.

W drugiej części spotkania od-
był się Turniej, który po wielu 
emocjach wyłonił zwycięzców. 
W tym roku miejsce pierwsze (jak 
przed rokiem) zdobył Szymon 
Górecki, II Marek Różewski, III 
Szymon Horowski, IV Sławomir 
Lechna. 

 ~ TSP

Himalaistka 
Magdalena 
Prask
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Przejeżdżając ul. Rynkową 
w Przeźmierowie możemy 
obserwować budowę tzw. 

Nowego Rynku w Przeźmiero-
wie. Inwestycję prowadzi Agro-
bex. Obecnie na zlecenie Gminy 
trwa opracowanie koncepcji za-
gospodarowania placu pomiędzy 
powstającymi budynkami a ist-
niejącym pasażem handlowym. 

W myśl zapisów w tym miejscu 
powstanie ogólnodostępny plac 
o powierzchni 0,3 ha. – Będzie to 
oświetlona, ciekawa architekto-
nicznie przestrzeń. Mam nadzieję, 
że szybko stanie się miejscem spo-
tkań mieszkańców Przeźmierowa 
– mówi Wójt Tadeusz Czajka. 

Do odwiedzania placu zachęcą 
niewątpliwie elementy małej ar-
chitektury, m.in. model kuli ziem-

To będzie miejsce spotkań w Przeźmierowie 

skiej, schemat układu słonecznego czy fontanna. Znajdzie się miejsce 
również na ławki, stoliki i stojaki na rowery. 

Realizacja koncepcji nastąpi w przyszłym roku.  ~ARz

Chociaż z Sadów wysłano 
już pierwsze paczki, to 
oficjalnie otwarcie Cen-

trum Dystrybucyjnego Amazon 
nastąpiło 29 września. 

W uroczystości otwarcia wzięli 
udział m. in. Poseł na Sejm Wal-
dy Dzikowski, Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek, Wicepre-
zydent Poznania Jerzy Stępień, 
Starosta Poznański Jan Grabkow-
ski oraz Wójt Tadeusz Czajka. 
Wśród gospodarzy warto podkre-
ślić udział wiceprezesa ds. ope-
racyjnych Amazona na Europę 
Roya Perticucci, wiceprezes ds. 
operacyjnych centrów logistycz-
nych Amazona w Europie Tima 
Collinsa oraz partnera zarządza-
jącego Panattoni Europe Roberta 
Dobrzyckiego. 

Wójt Tadeusz Czajka podkre-
ślał, że decyzja Amazona o uloko-
waniu inwestycji w Gminie Tar-
nowo Podgórne to nie tylko nowe 
miejsca pracy: – Dla naszej Gmi-
ny to również spory zastrzyk dla 
budżetu. Amazon będzie płacił ok. 
3 mln zł rocznie. To wystarczy, 
by po dwóch latach wybudować 
na przykład przedszkole dla 200 

Amazon oficjalnie otwarty!

dzieci, podobne do tych, które powstały 
w Tarnowie Podgórnym czy w Przeźmiero-
wie.  

Amazon zapewnia pracę dla dwóch ty-
sięcy osób, a w okresie przedświątecznym 
dodatkowo trzem tysiącom. Cały czas trwa 
rekrutacja - aplikacje można składać na 
stronie www.PracawFC.AmazonJobs.com. 
Amazon oferuje swoim pracownikom wie-
le świadczeń dodatkowych, takich jak fir-
mowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpie-

czenie medyczne, ciepłe posiłki w stołówce 
za jedynie złotówkę dziennie oraz bezpłat-
ny transport do i z pracy na obszarze ca-
łego regionu. Pracownicy Amazon w Pol-
sce otrzymują także 26 dni płatnego urlopu 
rocznie, niezależnie od stażu pracy. 

Amazon na wybudowanie obiekty, ko-
niecznej infrastuktury i węzła na drodze 
krajowej nr 92 wydał łącznie 100 mln Euro.

~ARz 

Hala Amazona ma wielkość 13 boisk piłkarskich.  Fot. Nasz Głos Poznański

Wizualizacja 
Rynku
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W celu przeprowadzenia prawidłowej utylizacji od-
padów niebezpiecznych, do których zaliczmy opa-
kowania po nawozach i środkach ochrony roślin 

Wydział Infrastruktury Kubaturowej  i Ochrony Środowiska 
przeprowadza jesienną nieodpłatną zbiórkę w/w odpadów 
w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej har-
monogramu odbioru:

25 listopada  2014
➢ Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

na przy pawilonie handlowym
➢  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej 

świetlicy wiejskiej
➢  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy 

wiejskiej
➢ Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
➢ Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

26 listopada  2014
➢ Sierosław od 9.00 do 9.30 – przy domu sołtysa
➢ Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – teren przy Pasażu 
➢ Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢  Baranowo  od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej
➢ Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) 
przedmiotowych odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu 
bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „IRK” 
Ryszard Klimaszewski tel. 61/ 663-49-91 lub tel. kom. 0605-
108-099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

Inspektor d/s ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka opakowań  
po nawozach i środkach ochrony roślin

Założeniem projektu „1000 Twarzy Tarnowa 
Podgórnego” prowadzonego przez Fundację 
Trifolium jest przygotowanie młodzieży do 

dorosłego życia poprzez nabycie szczególnie waż-
nych kompetencji społecznych. Jego istotą jest naby-
wanie kompetencji poprzez działania. Oznacza to, że 
jest w nim pole do popełniania błędów, wyciągania 
wniosków i odnoszenia sukcesów prowadzących do 
samodoskonalenia.  Projekt jest również doskonałą 
okazją do zawarcia nowych znajomości wśród grupy 
rówieśniczej rodzimej gminy.

Od września 2014 do listopada 2015 roku stajemy 
się producentami materiału reklamującego Gminę 
Tarnowo Podgórne. Całkowity kształt projektu – kre-
owanie materiału zdjęciowego o Tarnowie Podgór-
nym – będzie tworzone według koncepcji młodych 
ludzi biorących udział w projekcie. To młodzież za-
decyduje o ostatecznym kształcie.  Rola koordynatora 
polega na wspieraniu, moderowaniu pracy, motywo-
waniu oraz organizowaniu dostępu do nowoczesnej 
technologii takiej jak drony czy programy do montażu 
materiału zdjęciowego. Będę również służyć pomocą 
w organizowaniu spotkań z fotografami – profesjona-
listami, którzy odsłonią tajniki wykonywania popraw-
nych technicznie zdjęć. 

Warto podkreślić, że działająca w Baranowie od 
stycznia 2014 roku Fundacja Trifolium, wygrała w 
elitarnym konkursie programu Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Znalazła się w 
grupie 25 laureatów z całej Polski!

Harmonogram jest bardzo bogaty – oprócz nauki i 
ciężkiej pracy nie zabraknie również miejsca na zaba-

Poznamy 1000 Twarzy Gminy

wę. I chociaż początki – jak zwykle 
– są trudne, ale już na tym etapie 
spotykamy się z życzliwością ota-
czających nas ludzi. Rękę wycią-
gnął do nas jako pierwszy Ksiądz 
Andrzej Strugarek udostępniając 
salkę katechetyczną na pierwsze 
robocze spotkanie, potem sołtys 
zaproponował miejsce spotkań w 
świetlicy i teraz to tu się zbieramy. 
W rekrutacji i w aktywnościach z 
młodzieżą wspierają nas dwie na-
uczycielki z Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów – Renata Macie-
jewska i Małgorzata Antkowiak.  
Otuchy dodaje nam dyrektor Piotr 
Burdajewicz. Wzruszający jest 
również fakt, że Zbigniew Łako-

my pamięta, aby otworzyć świetli-
cę wcześniej i sprawdzić, czy jest 
odpowiednia temperatura, żeby 
młodzież nie marzła…

Za wszystkie dotychczasowe 
oznaki sympatii w imieniu mło-
dzieży i Fundacji ogromnie dzię-
kujemy. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i przedsiębiorców 
Gminy do współpracy przy reali-
zacji projektu. Jesteśmy otwarci na 
sugestie, rady i każde wsparcie. 

Zachęcam do kontaktu przez 
stronę Fundacji: www.fundacjatri-
folium.org.pl

~ Anna Łoszczyńska
Koordynator Projektu
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Kreatywność, innowacyj-
ność, potencjał, seniorzy 
– to hasła, które przy-

świecały samorządowi lokalne-
mu oraz Fundacji Wspierania 
Kreatywności i Innowacyjności 
„Dream Up” podczas tworzenia 
programu wsparcia edukacyjno-
-kulturalnego „SREBRNE KRE-
ACJE”. Program przeznaczony 
jest dla osób 55+ z terenu naszej 
Gminy, a jego głównym celem 
jest promowanie aktywnego spo-
sobu spędzanie wolnego czasu 
oraz pobudzenie twórczego po-
tencjału. 

„SREBRNE KREACJE” to 
szereg spotkań warsztatowych 
z uznanymi ekspertami, artysta-
mi, dietetykami, twórcami. Licz-
na grupa seniorów z Gminy ma 
możliwość uczestniczenia w uni-
katowych w skali Wielkopolski 
warsztatach takich jak: Food De-
sign, Senior w Sieci, Warsztaty 
Rękodzielnicze, Folk Kreacje czy 
Sztuka dla Seniora.

Za nami już kilka spotkań, w 
tym warsztat z ceramiki, podczas 
którego uczestnicy własnoręcznie 
wyrabiali misy na owoce i ozdob-
ne kurki. Seniorzy wykazali się 
wielkim talentem, pasją i zaanga-
żowaniem. Na drugim spotkaniu 
naczynia i kurki nabiorą kolorów 
oraz pokryte zostaną szkliwem, 
dzięki któremu otrzymają niepo-
wtarzalny charakter. 

20 października na warsztatach 
Food Design gościliśmy przedsta-
wicieli biznesu związanego z pro-
dukcją i sprzedażą artykułów spo-

Kreatywność i potencjał!

oraz seniorów. Warsztaty miały 
na celu wypracowanie innowacyj-
nych produktów z udziałem osób 
starszych oraz pokazanie, że kre-
atywnym można być w każdym 
wieku. Firmy z kolei miały nie-
powtarzalną okazję skorzystania 
z doświadczenia i wiedzy 
użytkowników – osób starszych – 
w procesie projektowania nowych 
usług czy produktów. 

Kolejny warsztat Food Design 
dla Seniora, który odbył się 22 
października dostarczył uczestni-
kom wiedzy nt. chorób cywiliza-
cyjnych i zdrowego odżywiania. 
Seniorzy mieli także możliwość 
skorzystania z indywidualnych 
konsultacji dietetycznych.

A przed nami jeszcze wiele pa-
sjonujących spotkań, które mamy 
nadzieję odkryją niejeden ukryty 
talent oraz pobudzą uśpiony po-
tencjał seniorów z Gminy Tarno-
wo Podgórne. Informacje na te-
mat warsztatów udzielane są pod 
nr tel. 509 628 557 i 501 589 835.

~ Fundacja Dream-Up 

żywczych m.in. Hochland, Coca 
– Cola, Komplet Polska, Glute-
nex, Pasaż Przeźmierowo, przed-
stawicieli samorządu lokalnego 

Pacjent może i ma prawo skorzystać z jednora-
zowej porady lekarskiej poza miejscem swoje-
go stałego zamieszkania bez konieczności wy-

pełniania deklaracji. 
Jeżeli Pacjent okresowo przebywa poza swoim 

miejscem zamieszkania (jest na wakacjach, czy prze-
bywa na delegacji) i ma zlecone zabiegi np. zastrzyki, 
to może skorzystać ze świadczeń pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej bez wypisywania deklaracji. 

Jeżeli Pacjent zmienia lekarza rodzinnego, to nie musi 
jednocześnie wypisywać kolejnej deklaracji wyboru pie-

Przypominamy: nie trzeba zmieniać pielęgniarki
lęgniarki/położnej środowiskowo-
rodzinnej POZ. 

Jeżeli Pacjent (dziecko, dorosły) 
chce być zaszczepiony, to zgłasza się 
do wybranego lekarza rodzinnego, 
nie musi wypełniać kolejnej deklara-
cji do pielęgniarki u tego lekarza.

Pielęgniarka środowiskowo-ro-
dzinna sprawuje opiekę nad rodziną 
w miejscu zamieszkania, w sytuacji 
zdrowia, choroby i niepełnospraw-

ności. Opiekuje się dziećmi (m.in. 
wizyty patronażowe, testy przesie-
wowe). Współpracuje z lekarzem 
rodzinnym, pediatrą, specjalistami, 
opieką społeczną.  

FIDES: (Przeźmierowo) 
500 029 371, 500 029 372 oraz 
www.fides-mj.pl

SYSTEMA: (Tarnowo Podg.) 
668 694 962, 668 694 963 oraz 
systema@onet.eu ~ na
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 wybory

Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r. 
Lokale wyborcze są otwarte 7.00 – 21.00

Wybierając Wójta Gminy Tarnowo Podgórne postaw krzyżyk przy osobie, której oddajesz swój głos:

1. CZAJKA Tadeusz
lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Jankowice, 
 zgłoszony przez KWW „Partnerstwo i Gospodarność”, 
członek partii politycznej Platforma Obywatelska RP

2. NOWAK Barbara
lat 61, wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
 zam. Przeźmierowo, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawie-
dliwość, członek partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość

Wybierając Radnego Gminy Tarnowo Podgórne:
1. Sprawdź, w którym okręgu głosujesz.
2. Zobacz, kto kandyduje do Rady Gminy w Twoim okręgu.
3. Wybierz najlepszego – Twoim zdaniem – kandydata i przy tym nazwisku postaw krzyżyk.

W tych wyborach samorządowych zostały wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze. Z każdego okręgu – w przypadku 
naszej Gminy jest ich 21 – wybierany jest jeden radny. 

Proszę sprawdzić, jakie ulice obejmują poszczególne okręgi wyborcze i gdzie jest siedziba komisji wyborczej.  

Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego
Stawiamy tylko JEDEN krzyżyk, głosując na konkretną, ale tylko JEDNĄ osobę, na dowolnej, ale tylko JEDNEJ liście. 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Stawiamy tylko JEDEN krzyżyk, głosując na konkretną, ale tylko JEDNĄ osobę, na dowolnej, ale tylko JEDNEJ liście. 

Kandydaci do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Okręg 

wyborczy
Nr 

listy Komitet wyborczy Nazwiska i imiona kandydatów,  
wiek i miejsce zamieszkania

1
3 KW Prawo i Sprawiedliwość PIASNY Zbigniew Jan, lat 58, zam. Baranowo

17 KWW Mój Dom BARTOSIK Krzysztof, lat 55, zam. Baranowo 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” ŁAKOMY Maciej , lat 40, zam. Baranowo

2
3 KW Prawo i Sprawiedliwość MYTKO Stanisław Marian, lat 60, zam. Baranowo

17 KWW Mój Dom WALKOWIAK Bogumiła Maria, lat 63, zam. Baranowo 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” JANCZEWSKI Wojciech, lat 62, zam. Baranowo

3
3 KW Prawo i Sprawiedliwość MULARCZYK Joanna Sylwia, lat 32, zam. Chyby 

17 KWW Mój Dom WASYL-CHRZANOWSKA Magdalena Anna, lat 40, zam. Chyby
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” JURASZ Ewa, lat 55, zam. Chyby 

4
17 KW Prawo i Sprawiedliwość MALICKI Rafał, lat 53, zam. Lusowo 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” PRZYBECKI Michał, lat 25, zam. Tarnowo Podgórne 
24 KWW Stanisława Adamskiego ADAMSKI Stanisław, lat 64, zam. Tarnowo Podgórne 

5
3 KW Prawo i Sprawiedliwość BERNAT Jolanta, lat 58, zam. Jankowice

19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” WALKOWIAK Małgorzata, lat 37, zam. Jankowice 
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne KRÓLAK Kazimierz, lat 76, zam. Ceradz Kościelny

6
3 KW Prawo i Sprawiedliwość MARCINIAK Sławomir Józef, lat 48, zam. Lusowo 

19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” WALCZAK Marian Stanisław, lat 68, zam. Lusowo
22 KWW Romana Okupniaka OKUPNIAK Roman, lat 57, zam. Lusowo 

7
3 KW Prawo i Sprawiedliwość CIESIELSKA Violetta Magdalena , lat 53, zam. Swadzim

19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” SZYMKOWIAK Elżbieta Maria, lat 62, zam. Wysogotowo 
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne BRANCZEWSKI Michał, lat 38, zam. Batorowo 

8 19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” GRYSKA Marzena, lat 43, zam. Sady 
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne SZOFER Szymon Marek, lat 34, zam. Sady 

9

17 KWW Mój Dom TOMICKI Maciej Szymon, lat 28, zam. Lusówko
18 KWW Macieja Wasielewskiego WÓJTOWICZ Paweł, lat 35, zam. Lusówko
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” SZEWCZYK Józef, lat 64, zam. Lusówko
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne TARGOWSKI Włodzimierz, lat 57, zam. Lusówko
26 KWW Lusówko KLEIBER Piotr Ryszard, lat 37, zam. Lusówko

10
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” PAZIEWSKI Tomasz, lat 43, zam. Lusówko
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne JÓŹWIK Dariusz Radosław, lat 45, zam. Sierosław
21 KWW Maria Zgoła ZGOŁA Maria Stefania, lat 67, zam. Lusówko 
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Podział Gminy na okręgi wyborcze
Tarnowo Podgórne

■ Okręg 17
■ Okręg 18
■ Okręg 19
■ Okręg 20
■ Okręg 21

11
3 KW Prawo i Sprawiedliwość SZNAJDER Michał Jacek, lat 69, zam. Przeźmierowo 

17 KWW Mój Dom BAREŁKOWSKA Dorota Elżbieta, lat 41, zam. Przeźmierowo
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” FOREMSKI Czesław Kazimierz, lat 70, zam. Przeźmierowo

12 17 KWW Mój Dom WARDEŃSKI Leszek Stanisław, lat 59, zam. Baranowo
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” LEONHARD Grzegorz Tomasz, lat 56, zam. Przeźmierowo

13
3 KW Prawo i Sprawiedliwość ZYGMANOWSKA Ludwika Maria, lat 64, zam. Przeźmierowo

17 KWW Mój Dom PREYER Katarzyna Barbara, lat 44, zam. Baranowo
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” LATOS Jacek Antoni, lat 69, zam. Przeźmierowo

14
3 KW Prawo i Sprawiedliwość MEISSNER Bożena Kazimiera, lat 71, zam. Przeźmierowo 

17 KWW Mój Dom ŻUCHOWSKA Monika, lat 28, zam. Przeźmierowo 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” OLEJNICZAK Władysław, lat 74, zam. Przeźmierowo 
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne NOWACZEWSKI Andrzej Paweł, lat 60, zam. Przeźmierowo

15
3 KW Prawo i Sprawiedliwość MOLSKI Tomasz Arkadiusz, lat 49, zam. Przeźmierowo 

17 KWW Mój Dom ZAGÓRSKA Magdalena Marta, lat 35, zam. Przeźmierowo
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” ŻAKOWSKA Dorota Barbara, lat 54, zam. Przeźmierowo
25 KWW Doświadczenie Niezależność Józefa Wasyla WASYL Józef, lat 67, zam. Przeźmierowo 

16 17 KWW Mój Dom KNAPSKI Sławomir Waldemar, lat 47, zam. Przeźmierowo
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” WITKOWSKI Henryk Marian, lat 65, zam. Przeźmierowo

17
3 KW Prawo i Sprawiedliwość ZIELIŃSKI Witold Alojzy, lat 60, zam. Tarnowo Podgórne

19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” TOMASZEWSKI Roman, lat 62, zam. Tarnowo Podgórne
23 KWW Grażyny Borowiak BOROWIAK Grażyna Maria, lat 58, zam. Tarnowo Podgórne

18
18 KWW Macieja Wasielewskiego PIELUCHA Rafał , lat 24, zam. Tarnowo Podgórne
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” PERZ Marek Stanisław, lat 63, zam. Tarnowo Podgórne
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne DOLATA Michał, lat 23, zam. Tarnowo Podgórne

19 3 KW Prawo i Sprawiedliwość JAGIEŁKA Marcin, lat 37, zam. Przeźmierowo 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” GAŁKA-ZDARTA Anna Irena, lat 61, zam. Tarnowo Podgórne

20
3 KW Prawo i Sprawiedliwość IGNYŚ Józef, lat 65, zam. Tarnowo Podgórne

18 KWW Macieja Wasielewskiego LIS Anna Maria, lat 30, zam. Tarnowo Podgórne
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” OWCZARZ Piotr, lat 59, zam. Tarnowo Podgórne

21
18 KWW Macieja Wasielewskiego WASIELEWSKI Maciej Stanisław, lat 30, zam. Tarnowo 

Podgórne 
19 KWW „Partnerstwo i Gospodarność” GOROŃSKA Władysława, lat 63, zam. Tarnowo Podgórne 
20 KWW „Służba Gminie” Tarnowo Podgórne KUBIAK Zbigniew, lat 59, zam. Sierosław
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Lusówko, Sierosław

■ Okręg 9
■ Okręg 10

Baranowo

■ Okręg 1
■ Okręg 2

Przeźmierowo

■ Okręg 11
■ Okręg 12
■ Okręg 13
■ Okręg 14
■ Okręg 15
■ Okręg 16
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Granice okręgu wyborczego

1

Część sołectwa Baranowo ulice: Ametystowa, Budowlanych Gra-
niczna, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Miodowa, Nad Miedzą, 
Perłowa, Pogodna, Przemysława, Przygraniczna, Rubinowa, Rze-
mieślnicza, Szmaragdowa, Topazowa, Wspólna, Wypoczynkowa, 
Za Miedzą.

2

Część sołectwa Baranowo ulice: Alabastrowa, Biała, Błękitna, Ci-
cha, Karminowa, Kasztanowa, Letnia, Nowina, Parkowa, Platyno-
wa, Poznańska, Purpurowa, Radosna, Rolna, Skryta, Słoneczna, 
Spokojna, Srebrna, Szamotulska, Turkusowa, Wczasowa, Wierzbo-
wa, Wiosenna, Złota.

3 Sołectwo Chyby
4 Sołectwa: Góra Kokoszczyn, Rumianek
5 Sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice
6 Sołectwo Lusowo
7 Sołectwa: Batorowo, Swadzim i Wysogotowo
8 Sołectwo Sady

9

Część sołectwa Lusówko ulice: Admiralska, Albatrosa, Amurowa, 
Bałtycka, Bosmańska, Bursztynowa, Fregatowa, Grabowa, Han-
garowa, Jachtowa, Jankowicka, Jastrzębia, Kaperska, Kapitańska, 
Lazurowa, Leszczynowa, Łabędzia, Masztowa, Morska, Neptuna, 
Niecała, Okrętowa, Otowska, Perkozowa, Piracka, Portowa, Przy-
staniowa, Przy Jeziorze, Regatowa, Rejsowa, Rybacka, Syrenki, 
Szantowa, Szkolna, Sztormowa, Tarnowska, Trzcinowa, Wiązowa, 
Wiklinowa, Wioślarska, Wiśniowa, Wodna, Wodnika, Wydmowa, 
Zespołowa, Żeglarska, Żurawia, Wieś Otowo.

10

Sołectwo Sierosław i część sołectwa Lusówko ulice: Agawy, Aksa-
mitki, Anyżowa, Azalii, Begonii, Cienista, Dalii, Dopiewska, Hia-
cynta, Imbirowa, Jemioły, Kaczeńca, Kminkowa, Lawendy, Maka, 
Mniszkowa, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Prosta, Róży, Sie-
rosławska, Stokrotki, Storczyka, Tulipana.

11

Część sołectwa Przeźmierowo ulice:  Akacjowa numery nieparzy-
ste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Derkaczowa, Dropia, Gołębia, 
Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Niecała, Ogrodowa numery nie-
parzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Przepiórcza, Sado-
wa, Skowronkowa, Słowicza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 
od numeru 55 do końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, 
Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, 
Żurawia.

12

Część sołectwa Przeźmierowo ulice: Brzoskwiniowa, Dolina, Fol-
warczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Leśna, 
Poznańska, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i nume-
ry parzyste od numeru 2 – 92, Składowa numery nieparzyste 1 – 19 
i numery parzyste 2 – 14, Słoneczna, Strumykowa, Szamotulska, 
Szkolna, Wiśniowa

13

Część sołectwa Przeźmierowo ulice: Akacjowa numery nieparzyste 
od numeru 35 do końca, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kaszta-
nowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 45 do końca i nu-
mery parzyste od numeru 40 do końca, Krótka, Łanowa, Olszyno-
wa, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery 
parzyste od numeru 94 do końca, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogo-
towska numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzy-
ste od numeru 60 do końca.

14

Część sołectwa Przeźmierowo ulice: Borówkowa, Jagodowa, Krań-
cowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste 
od numeru 16 do końca, Kwiatowa, Lotnicza  numery nieparzyste 
od numeru 37 do końca i numery parzyste od numeru 54 do koń-
ca, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do 
końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Osiedlowa, Połu-
dniowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzy-
ste od numeru 38 do końca, Sosnowa,

15

Część sołectwa Przeźmierowo ulice: Graniczna, Kościelna nume-
ry nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery 
nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, 
Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Maga-
zynowa, Majowa, Malinowa, Orzechowa, Południowa numery nie-
parzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, Rzemieśl-
nicza, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

16

Część sołectwa Przeźmierowo ulice: Czereśniowa, Folwarczna nu-
mery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 
do końca, Morelowa, Piaskowa, Składowa numery nieparzyste 21 
do końca i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Lu-
dów numery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50.

17
Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: Czereśniowa, Daleka, 
Działkowa, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Łanowa, Łąko-
wa, Marianowska, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Spółdzielcza, 
Wesoła, Zbożowa

18

Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: 23 Października, Cicha 
numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Florencka, 
Jasna, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Me-
diolańska, Okrężna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzym-
ska, Sportowa, Szkolna, Turyńska, Wąska, Władysława Jeszke, We-
necka, Zielona.

19

Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, 
Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzy-
ste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Kon-
waliowa, Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, 
Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebi-
śniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzo-
sowa, Żonkilowa.

20

Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice:  25 Stycznia, Chlebowa, 
Dobrej Inwestycji, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, 
Nad Strumykiem, Ogrodowa, Pocztowa, Poznańska numery niepa-
rzyste 1 – 119 i numery parzyste 2 – 102, Sowia, Szumin, Wierz-
bowa

21

Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: Aleja Solidarności, Narcy-
za Derdy, Stanisława Dorczyka, Nowa, Ostatnia, Owocowa, Piasko-
wa, Poznańska numery nieparzyste 121 do końca i numery parzyste 
102 do końca, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. 
Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Wiśniowy Sad, Zachodnia.

Z każdego okręgu wybieramy 
jednego radnego
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Podczas tegorocznej Wiel-
kopolsko-Lubuskiej Gali 
Ogólnopolskiego Konkur-

su Lodołamacze 2014 w Pozna-
niu wyróżniono przedsiębiorców, 
angażujących się w integrację 
osób niepełnosprawnych. An-
drzej Kawa, prezes Zakładu Pie-
karniczo-Cukierniczego Glutenex 
z Sadów, odebrał jedyny przyzna-
ny w tym roku honorowy tytuł 
Super Lodołamacza 2014. 

Naczelną ideą przyświecają-
cą kapitule konkursowej jest po-
trzeba docenienia i wyróżnienia 
przedsiębiorców, którzy zatrud-
niając osoby niepełnosprawne 
przełamują stereotypy i społeczne 
uprzedzenia. Wyróżniając Preze-

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów w III dekadzie września przeprowadzono we 
wszystkich szkołach podstawowych naszej Gminy 
oraz w gimnazjum w Tarnowie Podgórnym próbne 
ewakuacje, którymi objęto wszystkich uczniów oraz 
personel szkoły. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przy-
gotowania zarówno odpowiedzialnych za organiza-
cję i prowadzenie ewakuacji w szkołach dyrektorów 
jak i uczniów oraz całego personelu szkół, do spraw-
nego opuszczenia (jeszcze przed przybyciem straży 
pożarnej) zagrożonego budynku. We wszystkich sce-
nariuszach założono, że zagrożeniem był szybko roz-
przestrzeniający się pożar. Uczniowie i nauczyciele 
zachowując środki bezpieczeństwa, kierując się pik-
togramami umieszczonymi na drogach i wyjściach 
ewakuacyjnych szybko i sprawnie opuścili budynki 
szkół udając się na określone w instrukcjach bezpie-
czeństwa pożarowego miejsca zbiórek. Podstawowy 
i najważniejszy element ewakuacji, jakim jest bez-
pieczne i szybkie opuszczenie zagrożonego budyn-
ku, został zrealizowany bardzo dobrze albowiem 
czas, we wszystkich przypadkach nie przekraczał 4 
minut. 

Po wyprowadzeniu młodzieży z budynku do ak-
cji wkraczali przybyli na miejsce zdarzenia strażacy 
z OSP TP, których dowódca od tego moment przej-
mował kierowanie działaniami wszystkich służb. Po 
sprawdzeniu czy w budynku nie pozostała ani jedna 
osoba, a następnie sprawdzeniu obecności w miej-

By przełamywać stereotypy

sa Andrzeja Kawa podkreślono, 
że w założonej i kierowanej przez 
niego firmie Glutenex osoby nie-
pełnosprawne, niezależnie od 
stopnia niepełnosprawności, pra-

cują zarówno na stanowiskach pro-
dukcyjnych, jak i kierowniczych.  
– Jestem przekonany, że zatrud-
niając osoby niepełnosprawne 
daję im nie tylko pracę, ale stwa-
rzam szansę na włączanie się 
i możliwie najpełniejsze uczest-
nictwo w życiu społecznym.  – 
podkreślał Andrzej Kawa odbie-
rając tytuł. 

Andrzej Kawa jest również 
członkiem zarządu Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR (członko-
wie Stowarzyszenia są również 
zatrudniani w firmie Glutenex!). 
Od lat dofinansowuje spotka-
nia i wyjazdy integracyjne osób 
niepełnosprawnych oraz udziela 
wsparcia potrzebującym. 

~ ARz

Ewakuacje na próbę

scach zbiórek, wydano zgodę na 
powrót do klas i dalsze prowadze-
nie zajęć. Przeprowadzone ewa-
kuacje były też okazją do spraw-
dzenia gotowości gminnych służb 
ratowniczych i porządkowych do 
działania w sytuacjach zagrożenia 
na terenie szkół oraz skorygowa-
nie bądź udoskonalenie opraco-
wanych w tym zakresie procedur 
postępowania. 

Obserwatorami jak i jednocze-
śnie kontrolerami prowadzonych 
działań z ramienia Wójta byli 
pracownicy Urzędu Gminy (in-
spektor ochrony przeciwpożaro-
wej, inspektor bhp oraz strażnicy 
gminni). Pomocy w trakcie ćwi-
czeń udzielali również funkcjona-
riusze Komisariatu Policji w Tar-

nowie Podgórnym oraz kierowcy 
TPBUS, którzy na wezwanie kie-
rującego ewakuacją każdorazowo 
podjeżdżali pod szkoły autobu-
sami gotowymi do przewiezienia 
(w uzasadnionych przypadkach) 
ewakuowanych uczniów w bez-
pieczne miejsca.

Podsumowując przebieg 
wszystkich ewakuacji należy 
stwierdzić, że zarówno dyrek-
cje, personel administracyjny jak 
i uczniowie są właściwie przygo-
towani do szybkiego i bezpiecz-
nego opuszczenia budynków 
szkolnych, a przyjęte metody alar-
mowania i powiadamiania okaza-
ły się skuteczne.

~ Andrzej Goszczyński  OC

Andrzej Kawa 
odbiera Honoro-
wy Tytuł Super 
Lodołamacza
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stowarzyszenie

Małymi krokami zbli-
ża się koniec roku. To 
czas na podsumowanie 

prawie całorocznej pracy chóru 
oraz występów, a było ich nie-
mało. Czymś szczególnym, czym 
Koło Śpiewu  może się nadal 
szczycić, są kolejne już występy 
u boku kompozytora Zbigniewa 
Małkowicza, solistów zespołu 
„Lumen”: Marzeny Małkowicz 
i Małkowicz-Figaj oraz wielu 
znanych gwiazd w świecie mu-
zycznym m.in. Janusza Szroma, 
Marka Bałaty, Jacka Kotlarskiego 
– polskich muzyków jazzowych 
czy Darka Tokarzewskiego – wo-
kalisty zespołu Vox. Po sukcesach 
na Litwie, występach w Lusowie 
w 2013 roku Pop Oratorium „Mi-
łosierdzie Boże” nadal chętnie jest 
śpiewane przez chórzystów Koła 
Śpiewu. Każdy występ dostarcza 
nam wielu emocji, wrażeń a tak-
że wzruszeń. W tym roku mieli-

śmy okazję występować aż czte-
rokrotnie. 13 kwietnia pod hasłem 
„Lekarze w hołdzie błogosławio-
nemu Janowi Pawłowi II” chórzy-
ści wystąpili w Archikatedrze Po-
znańskiej. Oprócz naszego chóru 
śpiewali Zespół Muzyki Sakral-
nej „Lumen”, chór kameralny 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 
chór Soli Deo, chór Maria Wikto-
ria oraz chór szkolny Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej z Tarnowa 
Podgórnego. Koncert odbył się 
z towarzyszeniem Orkiestry Ka-
meralnej Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej oraz z gościnnym udzia-
łem Janusza Szroma. Całością 
dyrygowała Dobrochna Martenka

4 maja wystąpiliśmy po raz ko-
lejny w inauguracji Poranków 
Lusowskich. Koncert „Subito” 
pod batutą Szymona Melosika był 
hołdem, a zarazem formą dzięk-
czynienia za kanonizację Jana 
Pawła II. Składał się większości 

Chóralne wieści z kompozycji Zbigniewa Mał-
kowicza. Nie zabrakło również 
„Barki”- ulubionej pieśni Ojca 
Świętego oraz hymnu Świato-
wych Dni Młodzieży. Wśród so-
listów znalazł się po raz kolejny 
Janusz Szrom oraz Joanna Ko-
nieczna i Julia Stolpa. Wystąpił 
również chór Soli Deo i chór Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej. 
Koncert ten został powtórzony 23 
maja w Poznaniu na Os. Jana III 
Sobieskiego w kościele Miłosier-
dzia Bożego. Za każdym razem 
poruszane były serca słuchaczy 
i samych chórzystów.

Także w maju Koło Śpiewu 
brało udział w IX Festiwalu Mu-
zyki Sakralnej w Suchym Lesie 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Nasz chór za-
prezentował utwory o tematyce 
sakralnej, w tym również utwo-
ry z Pop Oratorium „Kłaniam się 
Tobie”, „Okaż mi Boże Miłosier-
dzie Swoje” oraz „O Miłosierdziu 
Bożym”.

Na przełomie czerwca i lipca chór 
udał się na swoje warsztaty. Tym 
razem gościliśmy w pensjonatach 
w Kudowie Zdrój oraz w Sokolcu. 
Oprócz prób i przygotowywania 
nowego repertuaru, chórzyści mie-
li okazję zwiedzić ciekawe zakątki 
i zabytki Dolnego Śląska i nie tylko 
m.in. sztolnie w Walimiu, Kościół 
Pokoju oraz bazylikę w Świdnicy, 
zamek Książ. Byliśmy także w No-
wym Mieście nad Metują w pięk-
nym zamku oraz w jednym z naj-
starszych browarów klasztornych 
w  Czechach w miejscowości Bro-
umov.

Po wakacyjnej przerwie chór 
wznowił swoje próby i pracę nad 
nowymi utworami. We wrześniu 
odbyło się również zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, podczas 
którego prezes Jacek Smoliński 
zrezygnował z pełnienia dotych-
czasowej funkcji. Sprawował ją 
nieprzerwanie od 1997 roku,ale 
kontynuować ją będzie córka Ro-
mualda Duda, która podczas gło-
sowania jako jedyna kandydatka 
została jednogłośnie wybrana na 
nowego prezesa Koła Śpiewu im. 
Feliksa Nowowiejskiego. Nato-
miast pan Jacek został jednogło-
śnie wybrany Honorowym Pre-

zesem chóru. Dziękujemy panu 
Jackowi za wieloletnią i aktyw-
ną działalność, za bezinteresow-
ną, niełatwą pracę na rzecz chó-
ru i chórzystów oraz nieustanne 
propagowanie kultury muzycz-
nej. Wiemy, że dla byłego prezesa 
była to misja i przede wszystkim 
radość ze wspólnego muzyko-
wania. Nie żegnamy pana Jacka, 
gdyż pozostaje on nadal czyn-
nym i oddanym cała duszą chó-
rowi. Nowej pani prezes życzymy 
dużo sił, takiego samego zaanga-
żowania i dużo satysfakcji z pracy 
z chórem i dla chóru. Podczas ze-
brania  z czynnego udziału zrezy-
gnowała również druhna Krysty-
na Kubiak, której dziękujemy, że 
była z nami przez 25 lat.

12 października wraz z po-
łączonymi chórami z Poznania 
i Kalisza Koło Śpiewu wystąpiło 
w Katedrze Kaliskiej w uroczy-
stym koncercie „Subito” ku czci 
Jana Pawła II. Koncert znów do-
starczył wielu emocji i wzruszeń. 
W kolejnym sezonie czeka nas 
również wiele występów z „Pop 
Oratorium” i „Subito” m.in. 
w Buku, Poznaniu. Szykuje się 
również wielki koncert w Stargar-
dzie Szczecińskim w prawie 300- 
osobowym składzie oraz ponow-
ny wyjazd na Litwę i Białoruś. 

Przed nami organizacja co-
rocznego Jesiennego Święta Pie-
śni, które tym razem odbędzie się 
w nowo otwartym Centrum Kul-
tury w Przeźmierowie. Impreza 
odbędzie się 16 listopada.  Oprócz 
Koła Śpiewu wystąpią chóry: 
„Milenium” z Ujścia, „Halka” 
z Dusznik, Towarzystwo Śpiewu 
im. I.J. Paderewskiego z Szamo-
cina oraz Chór Mieszany Towa-
rzystwa Śpiewaczego im. św. Ce-
cylii z Połajewa.

Po Jesiennym Święcie Pieśni 
pozostaje tylko przygotowywanie 
repertuaru kolędowego, bo kolej-
ne występy czekają chórzystów 
przez cały okres Bożego Narodze-
nia. Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcieliby się sprawdzić i za-
istnieć w naszym chórze. Próby 
odbywają się w każdy poniedzia-
łek i piątek o godz. 19.00 w sali 
GOK Sezam. Czekamy na was!

Cześć Pieśni ~dz~ 

Jacek Smoliński po  
17 latach zrezygnował  
z funkcji prezesa Koła
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sprawozdanie

Przedostatnia sesja Rady 
Gminy o roboczym cha-
rakterze w VI kadencji 

Rady odbyła się 14 październi-
ka. Do podjęcia czekało 12 pro-
jektów uchwał. Obrady przebie-
gły niezwykle szybko i sprawnie. 
W jakimś stopniu pewnie jest to 
zasługą prowadzącego obrady, pi-
szącego te słowa Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Bezpośrednią 
przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest jednak doświadczenie rad-
nych nabyte w czasie trwania ka-
dencji. Pozwala ono rozpatrywać 
kolejne projekty uchwał, zwra-
cając uwagę na rzeczywistą isto-
tę problemów, których dotyczą. 
Agenda obrad zawierała tym ra-
zem 12 projektów uchwał. Naj-
ważniejszy z projektów z zakresu 

zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczył zmiany planu miej-
scowego w 2 obszarach w cen-
trum Tarnowa Podgórnego. 
Kolejny projekt z tego samego 
obszaru zainteresowania obejmo-
wał przystąpienie do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Rumian-
ku w rejonie ulic Nowej Parko-
wej i Szkolnej. Kolejna uchwała, 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 14 października

która miała znaczny ciężar ga-
tunkowy, dotyczyła zmiany zasad 
ustalania dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na obszarze Gmi-
ny. Niezwykłe znaczenie dla sfery 
społecznej miała uchwała w spra-
wie modyfikacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok. Fundusz ten, na sku-
tek przyrostu wpływów go two-
rzących, został powiększony oraz 
zmieniono niektóre tytuły w jego 
wydatkach. Szczegóły w protoko-
le z opisywanej sesji dostępnym 
na stronie internetowej Gminy. 
Do dopełnienia harmonogramu 
prac Rady pozostało tylko jedno 
robocze posiedzenie.

Szanowni Państwo !
Niebawem koniec VI Kadencji 

Rady Gminy. Kadencji, którą za-
liczyć można do niezwykle uda-
nych. Osiągnęliśmy w niej jako 
Gmina bardzo wiele. W związku 
z tym Paniom i Panom Radnym 
chciałem podziękować za wysi-
łek, zaangażowanie i pracowitość, 
a szczególnie za wykazaną mą-
drość. Jej przejawem była skłon-
ność do niełatwych kompromi-
sów. Udało nam się dzięki temu 
jako Radzie zbudować jednolitą 
strukturę bez jakichkolwiek po-
działów politycznych. Strukturę, 
która była dla Wójta niezwykle 
silnym partnerem. Różnica po-
tencjałów między organem stano-
wiącym (Rada) a wykonawczym 
(Wójt) była w mojej ocenie na 
poziomie optymalnym, pozwala-
jącym na kontrolowany i zrówno-
ważony rozwój Gminy. To niezwy-
kła sytuacja, której nie udało się 
osiągnąć choćby gminom z nami 
sąsiadującym. Bardzo wysoko 
oceniam poziom legislacji, któ-
ra była głównym zadaniem Rady. 

Działaliśmy z wizją. Tworzyliśmy 
i realizowaliśmy plany o horyzon-
tach wybiegających poza jedną 
kadencję. Jako reprezentanci po-
szczególnych miejscowości byli-
śmy w stałym kontakcie z naszym 
suwerenem, czyli mieszkańcami. 
Robiliśmy wszystko, by realizo-
wać podstawowy cel działalności 
Rady, czyli podnoszenie jakości 
życia mieszkańców Gminy. 

Chciałbym podziękować Wój-
towi za znakomitą i twórczą 
współpracę. Sołtysów i Rady 
Sołeckie organizacje pozarządo-
we, mieszkańców i przedsiębior-
ców proszę o przyjęcie wyrazów 
najwyższego uznania za udział 
w przedsięwzięciach prowadzo-
nych dla dobra Gminy. Przed 
nową Radą nie lada wyzwania, ale 
i nowe możliwości. By im spro-
stać przygotowaliśmy nowator-
ski system organizacji pracy Rady 
oparty w całości na informatyza-
cji systemu decyzyjnego. Chcemy 
być nowocześni tak jak nowocze-
sna jest nasza Gmina. Papierowa 
forma dokumentów odejdzie więc 
w niebyt. 

Dla mnie osobiście czas spę-
dzony na przewodniczeniu Ra-
dzie to okres niezwykłej sa-
tysfakcji. Oprócz powinności 
związanych z kierowaniem dzia-
łalnością Rady miałem okazję 
poznać wielu ludzi, uczestniczyć 
w ciekawych wydarzeniach. Ży-
ciowym doświadczeniem była 
możliwość niesienia pomocy lu-
dziom. Myślę, że udało mi się po-
móc znakomitej większości osób, 
które zwracały się do mnie o nią. 

Przed nami wybory samorządo-
we. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców gorąco do udziału w gło-
sowaniu 16 listopada 2014 r. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

VI kadencję Rady 

Gminy uważam  

za niezwykle udaną
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 bezpieczeństwo

Za szkody wyrządzone przez 
dzikie zwierzęta odpowiada  
Skarb Państwa

Z notatnika Gminnego Strażnika
Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta?
Co do zasady za szkody wyrządzone przez zwie-

rzęta odpowiada jego właściciel. Jeżeli chodzi 
o zwierzęta domowe np. psy lub koty, odpowiedzial-
ność spoczywa na osobie fizycznej właścicielu lub 
osobie utrzymującej takie zwierzę. Wyjątek stanowi 
sytuacja, gdy zwierzę jest bezpańskie. 

Natomiast za szkody wyrządzone przez dzikie 
zwierzęta odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. 
Kodeks cywilny mówi, że – na podstawie art. 415 – do 
naprawienia szkody obowiązany jest ten, kto ją wy-
rządził innej osobie na skutek swojego działania lub 
zaniechania. Niewiele osób wie, że zgodnie z obowią-
zującym  prawem, kierowca który potrącił zwierzę po-
winien udzielić mu pomocy (art. 25 „prowadzący po-
jazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany 

jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosow-
nej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb (…) 
Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży 
Granicznej”). Nieudzielenie pomocy jest wykrocze-
niem zgodnie z polskim prawem.

Czym jest przemoc w rodzinie?
W literaturze wprowadzono 

wiele definicji dotyczących ro-
dziny. Wszystkie jednak spro-
wadzają się do określenia rodzi-
ny jako małej grupy społecznej, 
grupy niezastąpionej, stanowią-
cej jednocześnie zalążek szerszej 
społeczności. Rodzina jest pod-
stawowym elementem struktury 
społecznej, w której kształtuje się 
osobowość, poglądy, styl życia, 
system norm i wartości. Niemniej 
istotną rolę w rodzinie odgrywa-
ją oparte na miłości i zrozumie-
niu wzajemne relacje pomiędzy 
członkami rodziny. 

Przemoc w rodzinie to jednora-
zowe albo powtarzające się umyśl-
ne działanie lub zaniechanie naru-
szające prawa lub dobra osobiste 
osób najbliższych, w szczególno-
ści narażające te osoby na niebez-
pieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nietykal-
ność cielesną, wolność, w tym sek-
sualną, powodujące szkody na ich 
zdrowiu fizycznym lub psychicz-

14 października. Magiczna data. Podwój-
ne święto –  Komisji Edukacji Narodowej 
i Dzień Patrona Szkoły – Arkadego Fiedlera.

Nasza szkoła zamieniła się wówczas w siedem kon-
tynentów. Biel, czerń, pomarańczowy, żółty, niebieski, 
brązowy – to kolory, po których mogliśmy rozpoznać 
poszczególnych mieszkańców świata. Zapraszamy 
zatem do wędrówki przez kontynenty.

Antarktyda: najbardziej tajemniczy kontynent.  
Ubrane na biało dzieci słuchały nagranych odgło-
sów wielorybów i opowieści ,,Jak przetrwały pingwi-
ny’’ (wymyślonej przez opiekunkę tego kontynentu 
– Annę Galusik - Bacik). Bąbelkowa folia udawała  
morze z krą ze styropianu.

Pod opieką Aleksandry Filipek dzieci napisały e-
-mail do pracowników stacji badawczej im. Arctow-
skiego. Niezwłocznie otrzymały odpowiedź (odsyła-
my do strony szkoły).

Australia i Oceania: na suficie wisiała niebieska 
bibuła z rybami i innymi mieszkańcami morza.

Ameryka Południowa: sceneria jednej ze ścian 
przypominała dżunglę, a małpki i tygrys zachęcały do 
odwiedzenia sali.

Ameryka Północna: znienacka wyskakiwał India-
nin. Apacz? Irokez? Tylko stroje zdradzały „napast-

nym, a także wywołujące cierpie-
nia i krzywdy moralne u osób do-
tkniętych przemocą. W myśl art. 
115 §11 kodeksu karnego – osobą 
najbliższą jest małżonek, wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przyspo-
sobienia oraz jej małżonek, a także 
osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu; dotyczy również innych 
osób wspólnie zamieszkujących 
lub gospodarujących.

Zgodnie z przepisami ustawy 
o przemocy w rodzinie czynno-
ści podejmowane i realizowane 
są przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecz-
nej, gminnych komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, 
Policji, oświaty i ochrony zdro-
wia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemo-
cy w rodzinie (art. 9 d ust. 2 usta-
wy o przemocy w rodzinie). 

O tym jak radzić sobie z prze-
mocą w rodzinie i o niebieskiej 
karcie, napiszemy w przyszłym 
numerze gazety.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Święto Patrona Szkoły w Przeźmierowie
ników”. Cudowny Dziki Zachód. 
I menu. Na stole hot-dogi, hambur-
gery. Jak w Mc Donald’s.

Azja: próbując ryżu czy kusku-
su można było poczuć klimat azja-
tyckich potraw; chętnym do twa-
rzy było w chińskich kapeluszach.

Europa: kontynent, na którym 
żyjemy. Europa kojarzy się na-
szym uczniom głównie z Unią. 
Wiedza uczniów na temat UE była 
wspaniała.

Nie zabrakło filmów o każdym 
kontynencie, prac plastycznych, 
zręcznościowych gier.

Natomiast uczniowie klasy IIIa 
i IIIe świętowali Dzień Patrona 
Szkoły uczestnicząc w turnieju 
wiedzy o Arkadym Fiedlerze. Dru-
żyny klasowe musiały wykazać 
się wiedzą, logicznym myśleniem, 
szybkością, kreatywnością i silną 
wolą, czyli tym, co wyróżnia praw-
dziwych poszukiwaczy przygód. 
Dzieci z IIIa (Filip Makieła, Han-

na Szymaniak, Barbara Błaszczyk) 
oraz z IIIe (Laura Antczak, Staś 
Cieślak i Krzyś Gabryel) odpowia-
dały na losowane pytania dotyczą-
ce podróży i książek pisarza, ukła-
dały mapę wybranego kontynentu 
z puzzli, ścigały się z książką Arka-
dego Fiedlera na głowie, malowa-
ły portret Indianina, a nawet wypiły 
bez skwaszenia się szklankę wody 
z dużą ilością cytryny. Trzecioklasi-
ści znakomicie poradzili sobie z za-
daniami. Z pewnością zasłużyli nie 
tylko na Order Uśmiechu, jak Ar-
kady Fiedler, ale także na dyplomy 
i nagrody. 

Gratulujemy zarówno druży-
nom, jak i kibicom.  Życzymy 
wszystkim, by zawsze z radością 
naśladowali patrona swojej Szko-
ły.

Aleksandra Filipek,  
Anna Galusik – Bacik,  

Aleksandra Dutkiewicz,  
Dorota Cierniewska
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Z prac 
Rady Powiatu

14 października odbyła 
się nadzwyczajna Sesja 
Rady Powiatu w związ-

ku z udzieleniem pomocy finan-
sowej dla Powiatu z WFOSiGW 
na usuniecie i unieszkodliwienie 
odpadów w tym odpadów niebez-
piecznych, zdeponowanych w bu-
dynku magazynowym o pow. 800 
m2 w gminie Kleszczewo. Pozo-
stałe środki (ok.1,5 mln da powiat 
kosztem innych zadań).

XLV Sesja Rady Powiatu od-
była się 22 października. Wręczo-
no uroczyście nagrody i stypendia 
wyróżniającej się w nauce mło-
dzieży (po raz pierwszy uczniom 
szkół zawodowych). Potem m.in. 
przyjęto Roczny Program Współ-
pracy Powiatu Poznańskiego z Or-
ganizacjami Pozarządowymi. Po-
wierzono Gminom: Kleszczewo, 
Tarnowo Podgórne, Suchy Las 
oraz Miastu Poznań zarządzanie 
drogami powiatowymi (dot. budo-
wy chodników). Udzielono pomo-
cy finansowej Poznaniowi (ponad 
805 tys. zł) na opracowanie do-
kumentacji techn. budowy dwóch 
wiaduktów nad linią kolejową Po-
znań- Berlin. 

POselskie wieści

Szanowni Państwo! Koniec IV 
kadencji Rady Powiatu to dobry 
moment na podsumowanie  dzia-
łalności jako radnej. Pracowałam 
jako wiceprzewodnicząca w Komi-
sji Komunikacji Budownictwa i In-
frastruktury. Byłam członkiem Ko-
misji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej. 
Powołano mnie na Przewodniczącą 
Społecznej Rady d/s. Osób Niepeł-
nosprawnych przy Staroście. 

Nie są to łatwe komisje – spek-
trum ich działania jest bardzo szero-
kie. To nadrzędna zasada, przyświe-
cająca moim działaniom, obliguje 
mnie do myślenia o drugim człowie-
ku. Stąd moja obecność na sesjach 
Rady Gminy, zebraniach wiejskich 
i innych spotkaniach. Zgłasza-
ne wówczas problemy, ujmowane 
w konkretne wnioski, kierowałam 
do odpowiednich służb starostwa, 
monitorując ich realizację. 

W naszej Gminie wykona-
no inwestycję drogową w ramach 
NPPDL ul. Tarnowska w Lusówku, 
nowa nakładka Tarnowo Podgórne-
-Jankowice-Lusówko, Zakrzewo- 
Lusowo. Powiat współuczestniczył 
w budowie ścieżki pieszo-rowero-
wej na odcinku St. Batorego w Bato-
rowie wraz z kanalizacją deszczową 
i odtworzeniem nakładki. Na dniach 
rozpocznie się remont ul. Ogrodo-
wej w Lusowie (od ronda, otrzy-
ma nową nakładkę). Dzięki mojej 
konsekwencji i przy zgodzie naszej 
Gminy na sfinansowanie z budżetu 
gminy ul. Poznańska w Lusowie zo-
stanie również zmodernizowana. 

Mam szczególną satysfakcję 
z udziału w tworzeniu Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ROKTAR dla 
mieszkańców Tarnowa Podgórnego 
i Rokietnicy (wsparcie finansowe, 
szukanie sponsorów) – obecnie to 
jeden z najaktywniejszych warsz-
tatów w powiecie. Myślę, że po-
moc w zorganizowaniu konferencji 
na szczeblu obu gmin z udziałem 
przedstawicieli Powiatu Poznań-
skiego i Urzędu Marszałkowskie-
go w temacie poprawy życia osób 
niepełnosprawnych przyniesie efekt 
w postaci budowy Środowiskowego 
Domu Samopomocowego dla Osób 
Niepełnosprawnych. 

W tej kadencji z profilakty-
ki zdrowotnej skorzystało 19 tys. 
mieszkańców w ramach 9 progra-
mów zdrowotnych. Powiat, jako 
100% udziałowiec szpitala w Pusz-
czykowie, decyzją Rady podniósł 
kapitał zakładowy, aby ten mógł 
prowadzić modernizację z pożyt-
kiem dla pacjenta.  

Szanowni Państwo! 16 listopa-
da odbędą się wybory samorządo-
we. Głosujmy na osobę, którą zna-
my z działania na rzecz środowiska 
lokalnego. Nowa Perspektywa Fi-
nansowa daje duże możliwości sa-
morządom, dlatego tak ważne jest, 
kogo wybierzemy. Winni być to 
ludzie sprawdzeni w działaniu. Ta-
kiej weryfikacji chciałabym poddać 
moją osobę. 

16 listopada to Państwo zadecy-
dują przy urnie wyborczej. 

Z wyrazami szacunku
Radna Powiatu Krystyna Semba

Sesja z 14 i 22 października

Szanowni Państwo!
Przed nami wybory samorzą-

dowe. Wybory szczególnie waż-
ne dla naszej lokalnej społeczno-
ści – zadecydujemy o tym, kto 
przez najbliższe cztery lata będą 
miał bezpośredni wpływ na kie-
runki rozwoju Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Radnych Gminy wybierzemy 
w jednomandatowych okręgach 
wyborczych – to oznacza, że każ-
dy z nas oddając głos wskazuje 

jedną, najbardziej odpowiednią 
osobę. W tym samym dniu wybie-
rzemy jednego z dwóch kandy-
datów na Wójta, a także zadecy-
dujemy o składzie Rady Powiatu 
Poznańskiego i Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Kandydatom, którzy postano-
wili wystartować w wyborach, 
gratuluję poczucia odpowiedzial-
ności za losy naszej społeczności 
lokalnej. Natomiast wszystkich 
mieszkańców Gminy zachęcam 

do rozsądnego oddania głosu! Po-
każmy, że rozwój Gminy Tarno-
wo Podgórne nie jest nam obojęt-
ny!

Spotkajmy się przy urnach 
wyborczych 16 listopada!

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38
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W czwartek, 16 października, udaliśmy się 
w celu „podglądnięcia” jesieni do Ogrodu 
Botanicznego UAM w Poznaniu. Dopisa-

ło nam szczęście, ponieważ po kilku dniach deszczo-
wych aura na kilka godzin poprawiła się i mogliśmy 
w słońcu podziwiać cudną złotą polską jesień i zwią-
zaną z nią feerię barw. Pobyt uatrakcyjniła nam na-
sza koleżanka Wanda, która wiele lat przepracowała 
w tym miejscu i sprawdziła się jako wyjątkowej kla-
sy specjalista i z dużą wiedzą i pasją oprowadzający 
nas przewodnik. Gorąco jej za to dziękujemy oraz  
mamy nadzieję na podobny spacer wiosną.

~ Maria Kaniewska 

Zajęcia w rozpoczętym roku akademickim na-
bierają rozpędu. Odbywają się wykłady i pra-
ca w poszczególnych sekcjach. Uzupełniamy 

i poszerzamy swoją wiedzę, troszczymy się o kondy-
cję fizyczną korzystając z ofert na siłowni i kręgielni, 
uprawiając jogę i tańcząc w kręgu.

W październiku odbyło się spotkanie z dzielnico-
wymi z Komisariatu Policji poświęcone bezpieczeń-
stwu osobistemu seniorów. Mieliśmy okazję poznać 
naszych dzielnicowych, porozmawiać o różnego ro-
dzaju zagrożeniach, działaniach w obronie koniecz-
nej, przemocy domowej i zasadach bezpieczeństwa. 
Dziękujemy za  cenne rady. Jednocześnie informuje-
my, że 20 listopada zostaną przeprowadzone ćwicze-
nia z samoobrony.

Podobne spotkanie, tym razem z przedstawiciela-
mi Straży Gminnej, odbędzie się w czwartek, 13 li-
stopada, w Klubie Seniora w Tarnowie Podgórnym, 
początek o 17.00. Zapraszamy nie tylko naszych słu-
chaczy. Wstęp wolny.

Przypominamy o kolejnym wykładzie, który 18 li-
stopada wygłosi dr Jadwiga Kwiek. Tematyka bardzo 

Piątek, 10 października, przepiękny jesienny 
dzień, pogoda jak w lipcu, jakby słońce świe-
ciło specjalnie dla nas. Czas na grzyby. Liczna 

grupa słuchaczy UTW rozeszła się po malowniczym 
lesie. Po określonym wcześniej czasie spotykamy się 
przy ognisku w dobrze nam znanym miejscu. Chwa-
limy się zbiorami – będzie co suszyć i jeszcze trochę 
zostanie na obiad.

Kiełbaski przy ognisku, rozmowy, wspólny śpiew, 
miła atmosfera, jak zawsze.

Warto było jechać. Powietrze w lesie – marze-
nie, grzybów – w sam raz, pogoda cudna, atmosfera 
wspaniała, żal wracać do domu.

~  Maria Zgoła

Jesień w Ogrodzie Botanicznym

Grzybobranie czas zacząć

Nudzie mówimy NIE !

istotna, niezbędna również ludziom „wcześniej urodzonym”:  „Manipu-
lacja – jak ją rozpoznać i jak się przed nią bronić?” Zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Zaczęły się zajęcia na siłowni w Baranowie. Organizujemy grupy ję-
zykowe dla początkujących (język angielski i niemiecki) – liczymy na 
odzew  słuchaczy z Baranowa, Chyb, Przeźmierowa, jak również z in-
nych miejscowości.  PILNE!!! ~ Maria Zgoła
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Uprawa do celów dywersyfikacji oznacza:
−	 każdy rodzaj w klasyfikacji bota-

nicznej upraw,
−	 	dowolny gatunek z rodzin: krzyżowych, psian-

kowatych i dyniowatych,
−	 grunt ugorowany,
−	 trawy i inne rośliny zielne.
Trawy lub inne zielne rośliny pastewne to wszyst-

kie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych 
pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania łąk lub pa-
stwisk, niezależnie od tego czy są wykorzystywane 
do wypasania zwierząt. Poniżej przykładowe gatunki 
roślin kwalifikujące się do kategorii „trawy lub inne 
zielne rośliny pastewne”:
−	 	koniczyny (biała, białoróżowa, czerwona, egip-

ska, krwistoczerwona, perska),
−	 	lucerny (chmielowa, mieszańcowa, sierpowata, 

siewna),
−	 łąka przemienna,
−	mieszanka jednoroczna traw,
−	 	mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi,
−	mieszanka wieloletnia traw,
−	 	mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi,
−	 pastwisko przemienne,
−	 trawy jednoroczne,
−	 	trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na 

nasiona,
−	 trawy wieloletnie na gruntach ornych.
Pełen wykaz upraw jest w załączniku udostępnia-

nym w Biurach Powiatowych ARiMR.
Zwraca się uwagę, że do dywersyfikacji upraw li-

czony jest każdy rodzaj wg klasyfikacji botanicznej, 
np. przylegające do siebie uprawy cebuli zwyczajnej, 
cebuli piętrowej, pora czy czosnku to w klasyfikacji 
botanicznej jedna uprawa czosnku, a w przypadku 
rodzin psiankowatych, krzyżowych i dyniowatych 
uprawa to każdy gatunek, np. do krzyżowych należy 
gorczyca czarna, gorczyca sarepska czy też kalafior 
i każde z nich stanowi odrębny gatunek (gorczyca 
sarepska, gorczyca czarna, kalafior), a więc każdy 
gatunek to odrębna uprawa.

Uprawy ozime i uprawy jare uważa się za odrębne 
nawet jeśli należą do tego samego rodzaju. Oznacza 
to, że np. pszenicę ozimą oraz pszenicę jarą traktuje-
my jako oddzielne uprawy.

Zasady dotyczące upraw w formie mieszanek
1. Na obszarze, na którym stosuje się uprawę mie-

szaną, polegającą na jednoczesnym prowadzeniu  
dwóch lub większej liczby upraw w oddzielnych rzę-
dach, każdą uprawę liczy się jako oddzielną, jeżeli 
pokrywa ona  co najmniej 25% tego obszaru.

Powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi 
uprawami oblicza się dzieląc powierzchnię obszaru, 
na którym prowadzi się uprawę mieszaną, przez licz-

Zazielenienie – co w praktyce znaczy dla rolnika cz. II
bę upraw pokrywających co najmniej 25% tego obszaru niezależnie od 
faktycznego udziału danej uprawy na tym obszarze. 

2. Obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której 
w główną uprawę wsiewa się drugą uprawę, uznaje się za obszary zaję-
te jedynie pod uprawę główną.

3. Obszary, na których wysiewa się mieszankę nasion, uznaje się za 
obszary objęte pojedynczą uprawą – uprawa mieszana.

Przestrzeganie maksymalnych udziałów procentowych dla upraw 
w plonie głównym nie jest obowiązkowe, jeżeli:

– trawa lub inne rośliny zielne (z przeznaczeniem na pasze) albo grunt 
ugorowany zajmują w gospodarstwie więcej niż 75% gruntów ornych – 
pod warunkiem, że uprawa główna na pozostałych gruntach ornych nie 
zajmuje więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego (z wyjątkiem przy-
padku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi roślinami 
zielnymi lub stanowi grunt ugorowany).

Uwaga: 
do celów obliczania udziału różnych upraw uwzględnia się tylko 

uprawy główne, czyli takie, które są uprawiane co najmniej w okresie 
od 15 maja do 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przy-
znanie płatności.

Jeśli w Twoim gospodarstwie grunty orne (wyliczone wg procedu-
ry zamieszczonej w poprzednim numerze Sąsiadka~Czytaj) zajmują co 
najmniej 10 ha, ale nie więcej niż 30 ha; sprawdź (zgodnie z poniższym 
wzorem) udział procentowy uprawy głównej, czyli takiej, która będzie 
zajmować największą powierzchnię

     powierzchnia uprawy głównej [ha] * 100%
% uprawy głównej = 

 powierzchnia gruntów ornych ogółem w gospodarstwie [ha]

Jeśli w Twoim gospodarstwie grunty orne (wyliczone wg procedu-
ry zamieszczonej w poprzednim numerze Sąsiadka~Czytaj) zajmują 
powyżej 30 ha; sprawdź (wzór powyżej) udział procentowy uprawy 
głównej, czyli takiej, która będzie zajmować największą powierzchnię. 
Dodatkowo sprawdź (wzór poniżej), czy powierzchnia dwóch upraw 
głównych nie przekracza 95% gruntów ornych.

        powierzchnia 2 upraw głównych [ha] * 100%
% 2 upraw głównych = 

 powierzchnia gruntów ornych ogółem w gospodarstwie [ha]

Trochę to wszystko zagmatwane i skomplikowane, więc krótkie pod-
sumowanie:

Krok 1 – sprawdź ile masz gruntów ornych w swoim gospodarstwie.
Krok 2 – sprawdź czy zazielenienie jest dla Ciebie obowiązkowe.
Krok 3 – sprawdź procentowy udział uprawy głównej lub dwóch 

upraw głównych w zależności od powierzchni gruntów ornych w Two-
im gospodarstwie.

Obszary proekologiczne (EFA) zostaną szczegółowo opisane w na-
stępnych numerach gazety.

O płatnościach bezpośrednich w roku 2015 pisze szczegółowo Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem http://www.
arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezpo-
srednie-w-roku-2015.html

Proszę o zapoznanie się z poszczególnymi linkami tj. jednolita płat-
ność obszarowa http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bez-
posrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2015/jednolita-platnosc-ob-
szarowa.html Opracował: Wiesław  Biały
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W dniu 18 październi-
ka w Tarnowie Pod-
górnym odbyła się 

VIII edycja zawodów o Puchar 
Przechodni Prezesa Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich RP. Zawody otworzył Prezes 
Zjednoczenia brat Adam Gołem-
bowski. Do rywalizacji stanęli 
członkowie bractw z Żor, Wrze-
śni, Swarzędza, Wronek, Łodzi, 
Witkowa, Jarocina, Piły, Grodu 
Przemysława, Sierakowa, Grze-
bieniska, Poznania 1253, Bractwa 
Poznańskiego, Kościana, Mosiń-
sko-Puszczykowskie. Po zaciętej 
walce puchar zdobył brat Alek-
sander Mitkowski z KBS Wrze-
śnia, któremu składamy serdeczne 
gratulacje. W sumie rywalizowa-
no w ośmiu, konkurencjach – oto 
wyniki: 

Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne Tadeusza Czajki: 
1. Brat Grzegorz Jaskuła, KBS 
Sieraków; 2. Brat Krzysztof Cie-
ślik, KBS Tarnowo Podgórne; 3. 
Brat Zdzisław Kaczmarek, KBS 
Swarzędz.

Tarcza Kołkowa: 1. Brat 
Bogdan Grygier, KBS Kościan;  
2. Brat Grzegorz Jaskuła, KBS 
Sieraków; 3. Brat Aleksander 
Mitkowski, KBS Września.

Tarcza Pistoletowa: 1. Brat 
Grzegorz Jaskuła, KBS Sieraków; 
2. Jerzy Nowak, Września; 3. Brat 
Zbigniew Winiatorski, KBS Żory.

Tarcza Losowa: 1. Brat Bog-
dan Grygier, KBS Kościan;  
2. Brat Krzysztof Cieślik, KBS 
Tarnowo Podgórne; 3. Brat Ber-
nard Frąckowiak, KBS Mosińsko-
-Puszczykowskie.

Zapadki: 1. Brat Krzysztof 
Cieślik, KBS Tarnowo Podgórne; 
2. Brat Bartosz Mróz, KBS Tar-
nowo Podgórne; 3. Brat Sławomir 
Śniegowski, KBS Wronki.

Tarcza Pań: 1. Siostra Elżbieta 
Zakrzewicz, Poznańskie Bractwo 
Kurkowe Grodu Przemysława;  

Wiadomości brackie

2. Siostra Justyna Szablewska, 
KBS Tarnowo Podgórne; 3. Pani 
Renata Maciejewska, Swarzędz.

Tarcza Punktowa (pneuma-
tyk dla młodzieży): 1. Mikołaj 
Mróz, Baranowo; 2. Żurek, Po-
znań; 3. Kamil Bączyk, Tarnowo 
Podg.

Kur: 1. Brat Zbigniew Sza-
belski, KBS Tarnowo Podgórne;  
2. Brat Lech Orlik, KBS Siera-
ków; 3. Siostra Justyna Szablew-
ska, KBS Tarnowo Podgórne. 

Tarcza Charytatywna: strze-
laliśmy dla ciężko chorej uczenni-
cy gimnazjum z Kaźmierza. Do-
datkową super nagrodę, losowaną 
wśród wszystkich strzelających 
o puchar Prezesa Zjednoczenia 
KBS RP odebrał brat Grzegorz 

Jaskuła z Sierakowa, który szczę-
śliwy wrócił do domu z nowym 
cyfrowym aparatem fotograficz-
nym. Nagrody wręczali Prezes 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. Adam Gołem-
bowski i Wójt Tadeusz Czajka. 

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy! Kolejne zawody odbę-
dą się za rok. Już teraz serdecznie 
zapraszamy. 

Nasza strzelnica otwarta jest 
w każdy wtorek i czwartek, 
w godz. 16.00-20.00. 

Zapraszamy do sprawdzenia 
swoich umiejętności i sprawno-
ści oka. 

Z brackim pozdrowieniem

~ Stanisław Bączyk 
prezes KBS Tarnowo Podgórne 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych zaprosił w kwietniu tego roku 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 

środowiskowych domów samopomocy oraz niepeł-
nosprawnych mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej na XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. 
Konkurs zatytułowany „Sztuka osób niepełnospraw-
nych” miał w tym roku temat przewodni: piękno 
natury. Konkurs zorganizowano w czterech katego-
riach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeź-
ba i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja. Składał się 
z dwóch etapów. Najpierw oceniano prace na pozio-
mie wojewódzkim, z którego nagrodzone prace prze-
chodziły na poziom krajowy.

Z Warsztatu Terapii Zajęciowej ROKTAR do eta-
pu wojewódzkiego w Poznaniu wysłaliśmy pięć 
prac. Wykonali je: 

–  w kategorii malarstwo i witraż: Weronika Szulc 
i Przemysław Bieniewski, 

–  w kategorii rysunek i grafika: Urszula Galińska 
i Tomasz Miśko, 

–  w kategorii tkanina i aplikacja:  Krzysztof Sa-
dek. 

Spośród wysłanych prac na etap wojewódz-
ki, II miejsce zdobyła praca Urszuli Galińskiej pt. 
„Śmieszny jeż, ptak i pawie piórka”. Tym samym 
praca ta zakwalifikowała się do etapu krajowego, 
gdzie zdobyła wyróżnienie. 

Centralna Komisja Konkursowa w Warszawie mia-
ła bardzo trudny wybór. Prace plastyczne osób nie-
pełnosprawnych są niezwykle piękne poprzez bezpo-
średni przekaz, barwy otaczającego świata, unikalne 
ujęcie rzeczywistości, bijącą radość i spontanicz-
ność. Prace były starannie wykonane i plastycznie 
dokończone. O skali konkursu mówi już sama licz-
ba: blisko 700 zaproszonych Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Polsce, nie licząc pozostałych instytucji. 

ROKTAR dumny z sukcesu naszej uczestniczki 

W związku z otrzymanym wy-
różnieniem ogólnopolskim przez 
Urszulę Galińską, 22 październi-
ka, grupa uczestników Warszta-
tu Terapii Zajęciowej ROKTAR 
wraz z opiekunami wzięła udział 
w uroczystej Gali XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego Sztuka Osób Niepeł-
nosprawnych „Piękno natury”. 
Uroczystość odbyła się w teatrze 
„Och-Teatr” przy ulicy Grójeckiej 
w Warszawie. W holu teatru za-
proszeni goście obejrzeli wysta-
wę prac laureatów. Galę prowa-
dziła aktorka Joanna Kurowska, 
a uroczystości wzbogacił recital 
Mariana Opani. Po emocjonują-
cym wręczeniu nagród i wyróż-

nień wszyscy zostali zaproszeni 
na świetny poczęstunek. Nie tylko 
udział w Gali i oklaskiwanie ko-
leżanki, ale również sama podróż 
pociągiem do stolicy była dla na-
szych uczestników ciekawym 
przeżyciem. Organizatorzy wyda-
li kolorowy katalog zawierający 
reprodukcje prac nagrodzonych, 
wyróżnionych i wskazanych do 
prezentacji – wśród nich z dumą 
oglądamy pracę Urszuli Galiń-
skiej.

~ Kazimierz Szulc

Przypominamy, że w naszej Gminie działa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Biuro znajduje się 
przy ul. 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 19.00 
i w soboty w godz. 10.00 – 15.00

W ramach działalności Centrum oferujemy:
•	 	szkolenia dla organizacji pozarządowych (Skuteczna komunikacja z JST,  Promocja NGO, Konsultacje społecz-

ne,  Pozyskiwanie funduszy dla NGO, Zarządzanie organizacją, Pozyskiwanie wolontariuszy, Sprawozdawczość 
NGO, Księgowość NGO),

•	 doradztwo dla organizacji pozarządowych (prawo, finanse, pozyskiwanie funduszy, promocja, księgowość),
•	 miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych.
Liderem Projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, a Partnerem 

Gmina Tarnowo Podgórne. ~ngo

Ważne dla NGO

Na Gali w Warszawie, Urszula Galińska z dyplomem
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 stowarzyszenie

Pomimo zdecydowanie destrukcyjnych dzia-
łań Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, 
mieszkańcy wygrywają procesy sądowe o od-

szkodowania w związku z utworzeniem obszaru ograni-
czonego użytkowania. Dzięki intensywnym działaniom 
informacyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmiero-
wa i Baranowa, duża grupa mieszkańców (obecnie ok. 
850 spraw) weszła na drogę sporu sądowego. Przewi-
dywaliśmy trudny i długi proces odszkodowawczy, jed-
nak obecne działania Lotniska zdumiewają. 

Mimo wcześniejszych informacji Zarządu Por-
tu, potwierdzających zasadność wypłat odszkodo-
wań i mimo zapewnień o zabezpieczeniu niezbęd-
nych środków finansowych, to na obecnym etapie 
czynią wszystko, aby uniknąć jakichkolwiek zapłat. 
Szkodliwe działania Lotniska polegają na utrudnia-
niu bądź nieprzekazywaniu sądom niezbędnych in-
formacji dotyczących kwestii powodowanego hała-
su, liczby operacji – szczególnie nocnych, a także na 
składaniu licznych, niczym nieuzasadnionych, wnio-
sków procesowych np. o wyłączanie sędziego, zaskar-
żanie wszystkich postanowień o wynagrodzenie bie-
głych sądowych (co ma zniechęcić ich do pracy) itp. 
Pomimo takich działań Lotniska, sądy zaczęły radzić 
sobie z tym problemem i ostatnio w kilku sprawach 
już wydano wyroki zasądzające dla mieszkańców od-
szkodowania częściowe z tytułu utraty wartości nie-
ruchomości. Następnych kilkanaście spraw doczeka 
się finału jeszcze w tym miesiącu. Częściowe wyroki 
spowodowane są brakiem rzeczoznawców akustyki, 

W sądach jednak wygrywamy...
kompetentnych do ustalenia wy-
sokości odszkodowań z tytułu na-
kładów na konieczną rewitalizację 
(wygłuszenie), w celu doprowa-
dzenia budynków do stanu zgod-
nego z wymaganiami zwiększo-
nej uciążliwości. Również w tym 
wypadku Lotnisko stara się mak-
symalnie utrudnić postępowania. 
Cieszy jednak podejście sądów, 
które w sposób jednoznaczny po-
twierdzają zasadność odszkodo-
wań i wydają wyroki częściowe.  

Oczywiście Port Lotniczy w ra-
mach swojej destrukcyjnej poli-
tyki już zapowiedział zaskarża-
nie tych wyroków. Mamy jednak 
przekonanie, że poza kolejnym 
wydłużeniem postępowań i wzro-
stem kosztów (po stronie Lotni-
ska) zmiany wyroków nie uzyska. 
Jest też nadzieja, że w związku ze 
spodziewaną korzystną dla miesz-
kańców zmianą przepisów (jak 
informuje Instytut Techniki Bu-
dowlanej na ukończeniu są prace 
nad nową Polską Normą z zakre-
su izolacji akustycznej przegród 
zewnętrznych budynków dosto-
sowaną do hałasu lotniczego) na-

biorą odpowiedniego tempa postę-
powania i zapadną wyroki również 
w części dotyczącej rewitalizacji 
akustycznej. Mieszkańcom tak 
trudno jest dochodzić swoich ra-
cji, gdyż muszą podjąć się tego 
wysiłku na własny rachunek. Stro-
na przeciwna ma zadanie ułatwio-
ne – dysponuje bowiem nie tylko 
środkami własnymi (jako spół-
ka z o.o.), ale także budżetowymi 
i dofinansowaniem Unii Europej-
skiej. Nie waha się użyć środków 
unijnych do zlecania super kosz-
townych opracowań, mających 
na celu udowodnienie absurdalnej 
tezy, iż hałas i działalność lotniska 
nie mają żadnego wpływu na war-
tość nieruchomości lub wpływ ten 
jest minimalny. Sprawą tą zainte-
resujemy odpowiednie organy Mi-
nistra Infrastruktury i Komisji Eu-
ropejskiej. 

O wynikach postępowań bę-
dziemy informować w kolejnych 
numerach „Sąsiadki-Czytaj” i na 
stronie internetowej www.prze-
zmierowo.org .

Leszek Wardeński
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Przyjaciół Przeźmierowa  
i Baranowa

I jesteśmy postawieni pod murem. Co zrobić, żeby 
ulżyć zwierzakowi, kiedy ulżyć się już nie da? 
Patrzymy na przyjaciela, który cierpi. A może pa-

trzymy i nie wiemy czy cierpi, czy nie. Bo czym jest 
cierpienie?

Dżesi, Sara czy Pimpek są już w takim wieku, że 
ciało przestaje słuchać i odmawia posłuszeństwa. 
Mefisto natomiast jest młody, ma 3 lata, ale jego ner-
ki są już niewydolne i wiemy, że nie dożyje późnej 
starości.

Jak im pomóc?
Daliśmy sobie prawo do eutanazji, ale nie jeste-

śmy pewni czy robimy dobrze, czy też źle. Być 
może powinniśmy pozostawić sprawę naturze i nie 
ingerować? Chcemy postąpić zgodnie z naszym su-
mieniem, ale ono nam nie pomaga. Wręcz przeciw-
nie robi wszystko, żeby nam namieszać w głowie. 
Mamy więc nasz ludzki problem: Jak odróżnić dobro 
od zła?

Poza tym trudno jest się rozstać z kimś, kto towa-
rzyszy nam często przez kilkanaście lat naszego ży-
cia. Stoimy na granicy, którą trudno jest przekroczyć. 
Niełatwo jest być Panem życia i śmierci.

POWRÓT DO DOMU?
Jest to dla mnie codzienność od 

kilkunastu lat. I mimo że to nie ja 
podejmuję decyzję, za każdym ra-
zem jest to trudne, bo to ja jestem 
egzekutorem.

Kiedy dochodzi do sytuacji kry-
tycznej właściciele często oczeku-
ją ode mnie podjęcia decyzji. Ale 
ja mogę jedynie wyrazić swoje 
zdanie na temat rokowania i szans 
jakie mamy w walce ze śmiercią. 
Ostateczna decyzja należy zawsze 
do właściciela, który musi sam 
poradzić sobie z tym problemem. 

Właściciel zostaje sam, ale nie 
do końca. Będąc blisko zwierza-
ka przez wiele lat potrafi się z nim 
porozumieć i tak naprawdę może 
to być ich wspólna decyzja. Zwie-
rzę potrafi powiedzieć, że ma już 
dość i chce odejść.

Ale czasami życie nam ułatwia 
i oszczędza takich decyzji.

Czternastoletni Czoper zacho-
rował pod nieobecność właści-
cielki. Stan był bardzo poważny, 
a rokowanie niepomyślne. Wia-
domo było, że nasze działania 
skończą się niepowodzeniem, 
ale Czoper walczył. Dotrwał 
do powrotu swojej właściciel-
ki. Przestał walczyć i umarł jej 
na rękach. Rambo i Lena wybra-
ły dzień, w którym wszyscy do-
mownicy byli w domu. W nie-
dzielę zjadły śniadanie, zrobiły 
ostatni obchód swojego terenu, 
pożegnały się z całą rodziną 
i zasnęły.

Śmierć jest dla nas ostateczną 
granicą. Ale może, tak naprawdę, 
jest nie tam gdzie na się wydaje, 
że jest. Może to jest powrót do 
domu? I może one też wracają?

~ Paszczak

Pytania do Paszczaka:  
paszkosum@wp.pl
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Dziś chciałabym popracować nad skutecznym 
zarządzaniem czasem – zaczęła swoją se-
sję coachingową jedna z moich angielskich 

klientek. 
Przedtem wyjechała na weekend z rodziną i zła-

pała się na tym, że nie było zbyt miło ciągle myśleć 
o niedokończonej pracy (jest projektantką) i o zbli-
żającym się terminie oddania projektu. Weekend na 
farmie miał być relaksujący… 

Na liście symptomów, które uniemożliwiły jej re-
laks, znalazły się: martwienie się, brak skupienia na 
tym, co robiła, niemożność bycia obecną tu i teraz, 
ogólny brak równowagi i czucie się tak „jakbym była 
z rodziną tylko ciałem, ale nie duchem”. 

Jeśli kiedykolwiek ci się to zdarzyło, wiesz o czym 
mówię. Jeśli na dodatek jesteś zajętym rodzicem pra-
cującym, szanse doświadczania powyższych stanów 
rosną. Dzieci są świetnymi obserwatorami i dosko-
nale wyłapują chwile duchowej nieobecności rodzi-
ca, który spławia je standardowym „mhmm…” uda-
jąc, że słucha.

Thich Nhat Hanh, znany mistrz Zen naszych cza-
sów, dobrze opisał podobną sytuację w swojej książ-
ce „Cud uważności”, pokazując, że dzięki świado-
mości i praktykowaniu uważnej obecności nie ma 

JAK „SKUTECZNIE” ZARZĄDZAĆ CZASEM? (część I)
potrzeby dzielenia czasu na „tyl-
ko mój czas” i „czas, który spę-
dzam z inną osobą”. Jednak za-
nim dojdziemy do tego etapu, 
warto przedtem zastanowić się, 
jakie mamy zwyczaje i tendencje 
związane z planowaniem i organi-
zacją naszego czasu. 

Wszystko zwykle zaczyna się 
od tego, jak bardzo szanujemy i 
cenimy samych siebie, bo to jest 
często odzwierciedlone w spo-
sobie, w jaki codziennie zarzą-
dzamy czasem. Na przykład, je-
śli tu i teraz porównałbyś się do 
samochodu, jakbyś teraz wyglą-
dał? Byłbyś czysty, błyszczą-
cy, zadbany, wskaźnik paliwa 
na „pełen”? A może byłbyś nie-
co zardzewiały, z poplamiony-
mi siedzeniami, niezbyt dobrze 
działającą skrzynią biegów i nie-
mal pustym bakiem? 

Byłbyś autem, którym ktoś cią-
gle jeździ, bez przerwy na parking 

i tankowanie na zapas, czy pojaz-
dem, który jeździ tylko w okre-
ślonych godzinach, a wieczorem 
jest bezpiecznie odstawiany do 
garażu? Czy kierowca czułby się 
w twoim wnętrzu naprawdę kom-
fortowo i wygodnie, czy trakto-
wałby cię wyłącznie jako środek 
transportu, który można maksy-
malnie eksploatować, bo gdy się 
zepsuje, zawsze można przecież 
kupić nowy? 

Większość z tego, co zobaczy-
łeś w wyobraźni możesz odnieść 
do ciebie i twojego ciała, z tym, że 
tego ostatniego nie możesz tak ła-
two wymienić na nowszy model. 
(Nie, ten artykuł nie jest sponso-
rowany przez producentów samo-
chodów...) Cdn.

© mgr Katarzyna Weiss, 
www.lingwest.com 

Niedawno zmarł mój ojciec. Był wdowcem. 
W ostatnim czasie związał się z inną kobietą, był pod 
jej dużym wpływem, rzadziej się odwiedzaliśmy, kłó-
ciliśmy się, że z jej powodu ojciec oddalił się od nas. 
Dowiedziałam się, że ojciec sporządził testament, 
w którym zapisał wszystko nowej partnerce, a nas 
wydziedziczył. W testamencie napisał, że nie intere-
sowaliśmy się nim przez lata, nie zapraszaliśmy na 
uroczystości rodzinne, nie pomagaliśmy w chorobie. 
A to nieprawda. Sąd przyznał spadek partnerce ojca, 
ale czy pomimo takiego zapisu mamy jakieś prawo 
do spadku? Słyszeliśmy o zachowku, ale on podobno 
przy wydziedziczeniu nigdy nie przysługuje?

Nie jest to prawda. Zamieszczenie w testa-
mencie zapisu o wydziedziczeniu (czy-
li pozbawieniu prawa do zachowku) osób 

uprawnionych do zachowku po zmarłym (zstępni, 
małżonek i rodzice) nie powoduje samo, iż osoby te 
nie mają szans na uzyskanie zachowku. Polskie pra-
wo spadkowe chroni spadkobierców ustawowych, 
przyjmując, iż z zasady mają oni prawo do dziedzic-
twa po swoich przodkach i rodzinie. Dlatego nieła-
two pozbawić kogoś prawa do zachowku.

Wydziedziczenia można dokonać, jeżeli uprawnio-
ny do zachowku np. wbrew woli spadkodawcy po-
stępuje uporczywie, w sposób sprzeczny z zasada-
mi współżycia społecznego (czyli np. wbrew woli 

Wydziedziczenie – czy zawsze skuteczne?
spadkodawcy zażywa narkotyki) 
lub dopuścił się np. względem 
spadkodawcy umyślnego prze-
stępstwa przeciwko jego życiu 
lub zdrowiu. Jedną z podstaw wy-
dziedziczenia jest również – tak 
jak w powyższym przypadku – 
uporczywe niedopełnianie wzglę-
dem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych. 

Nie oznacza to jednak, iż samo 
wskazanie w testamencie osób 
wydziedziczonych oraz przyczyn 
tego wydziedziczenia pozbawia 
zachowku. Sytuacja kształtuje się 
wręcz odwrotnie, ponieważ pod-
stawa wydziedziczenia wynika-
jąca z treści testamentu musi być 
zgodna z prawdą.

Zapłaty zachowku dochodzi się 
przed sądem w drodze powództwa 
o zapłatę przeciwko spadkobiercy 
testamentowemu. Tam też nastę-
puje ustalenie zasadności wydzie-
dziczenia. Sprawę można zatem 
wnieść niezależnie od zapisu doty-
czącego wydziedziczenia. Dopiero 
w postępowaniu przed sądem po-

zwany spadkobierca testamentowy 
musi udowodnić, że przyczyny po-
dane w testamencie jako podstawa 
wydziedziczenia są prawdziwe. 
To spadkobiercę testamentowe-
go obciąża obowiązek wykazania, 
iż wydziedziczenie było słuszne. 
Może tego dokonać np. w dro-
dze zeznań świadków, listów czy 
zdjęć, jednak samo udowodnienie 
zasadności wydziedziczenia nie 
jest proste i zwykle – wobec nie-
jednoznaczności relacji rodzin-
nych – wymaga znacznego wysił-
ku procesowego.

Jeżeli spadkobierca testamento-
wy nie udowodni przez sądem, iż 
wydziedziczenie było prawdziwe, 
to będzie musiał zapłacić zacho-
wek. Jeżeli uda mu się udowod-

nić, że wydziedzi-
czenie jest zgodne 
z rzeczywistością, 
obowiązek zapłaty 
zachowku nie zosta-
nie stwierdzony.

~ Robert Jakóbiec  
- radca prawny



 listopad 2014 \ sąsiadka~czytaj \      27

 porady

Jesień już w pełni. Zboża ze-
brane, ziemniaki wykopane, 
kwiaty przekwitają. Ale po-

goda nadal prześliczna. Sprzy-
ja wycieczkom, rajdom, space-
rom. A podczas wyjść warto mieć 
oczy i uszy otwarte. Może trafi-
my na piękną alejkę wysadzaną 
rosłymi kasztanowcami. No wła-
śnie, KASZTANOWCAMI czy 
KASZTANAMI. 

Otóż te przepiękne drzewa, 
pod którymi możemy znaleźć 
brązowe kulki do robienia lu-
dzików i zwierzątek to kaszta-
nowce. Kasztanowce pochodzą 
z południowo-wschodniej Eu-
ropy, Ameryki Północnej oraz 
Azji i obejmują około 25 gatun-
ków. W Polsce najpopularniej-
szym jest kasztanowiec pospoli-
ty (Aesculus hippocastanum L.). 
Jest to drzewo dorastające nawet 
do 40 m wysokości, czyli prawie 
tyle co poznański Okrąglak. Ma 
bardzo charakterystyczne liście 
przypominające dłonie z rozłożo-
nymi palcami. O takich liściach 
mówimy, że są dłoniastozłożone. 
Pąki kasztanowca wydzielają lep-
ką substancję. Kwiaty mają białe 
płatki z żółtymi lub czerwonymi 
plamkami. Zebrane są w wiecho-
wate wzniesione kwiatostany do-
rastające do 30 cm. Kasztanowce 
kwitną w maju i podobno przyno-
szą szczęście maturzystom. 

Kasztanowce owocują we wrze-
śniu i październiku. Owocami są 
kolczaste torebki,  zawierające od 
1 do 3 nasion. I to właśnie te nasio-

Z notatnika przyrodnika …

Kasztan czy Kasztanowiec?

na nazywamy kasztanami. Zawie-
rają one dużo skrobi i są przysma-
kiem zwierząt łownych, np. saren, 
jeleni, dzików. Dawniej wytwa-
rzano z nich kleje. Kasztanowiec 
jest rośliną leczniczą. Ma działa-
nie przeciwzapalne, rozkurczowe 
i przeciwkrwotoczne, wpływa po-
zytywnie przy zaburzeniach krąże-
niach, zapaleniach żył, miażdżycy. 
Reguluje działanie wątroby, żołąd-
ka i jelit. Zewnętrznie stosuje się 
przy odmrożeniach, obrzękach, 
krwiakach, oparzeniach.

Wyciągi z kasztanowców są 
używane do produkcji kremów, 

maseczek kosmetycznych, szam-
ponów i odżywek do włosów, pły-
nów do kąpieli. Jest naturalnym 
filtrem UV. Korę wykorzystuje się 
do barwienia skór i wełny. Drewno 
to cenny produkt do wytwarzania 
beczek i mebli. Owoce kasztanow-
ca dla ludzi są niejadalne. W Pol-
sce można spotkać w hodowlach 
lub zdziczałe aż 7 gatunków.

Kasztan jadalny (Castanea sati-
va Mill.), nie kasztanowiec, jest tak-
sonomicznie spokrewniony z buka-
mi, a nie z kasztanowcami. Kiedyś 
występował tylko w południowej 
Europie. Obecnie spotykany jest 
w Europie zachodniej, na Słowa-
cji, na Kaukazie. W Polsce poje-
dyncze egzemplarze spotykamy 
w ogrodach botanicznych, parkach 
i prywatnych ogródkach.  Drzewo 
jest niższe niż kasztanowce, ma 
bardziej kulista koronę. Liście są 
pojedyncze, wydłużone o długo-
ści ok. 15-20 cm. Kwitnie później 
niż kasztanowce, bo na przełomie 
czerwca i lipca. Owoce są pokryte 
gęstymi ostrymi kolcami i pękają 
na 3-4 części. W środku znajdują 
się 2-3 nasiona – orzechy również 
nazywane kasztanami, które doj-
rzewają w październiku i listopa-
dzie.  Świeże kasztany jadane są na 
surowo, wysuszone spożywane są 
po upieczeniu oraz konserwowa-
ne. Przetartą masę kasztanową uży-
wa się do wyrobów cukierniczych, 
mięs. W Niemczech chętnie jedzo-
na jest zupa kasztanowa.

Kasztan jadalny symbolizuje 
mądrą przezorność.

Więc pamiętajmy KASZ-
TANOWIEC to kasztanowiec, 
a KASZTAN to kasztan.

~ Iwona Dostatnia

Od listopada rusza po raz pierwszy w naszej 
gminie Grupa rozwojowa dla kobiet. Jeśli 
chcesz odnaleźć moc własnej autentyczności 

w kontaktach zawodowych i prywatnych, polepszyć 
swoją komunikację z innymi ludźmi (i ze sobą samą), 
rozwinąć pewność siebie, przestać przejmować się 
tym, co myślą i mówią o tobie inni, a także zaprzy-
jaźnić się ze swoim ciałem, to zapraszamy na spotka-
nie informacyjne połączone z bezpłatnym pierwszym 
warsztatem. Tam dowiesz się więcej o całym cyklu 
spotkań (raz w miesiącu, od listopada 2014 do czerwca 

Grupa rozwojowa dla kobiet
2015). Odbędzie się ono w czwar-
tek, 13 listopada, o godzinie 20.00 
w siedzibie Ośrodka Nauczania Ję-
zyków Obcych LINGWEST w Tar-
nowie Podgórnym, ul. Łąkowa 41.  
Zapisy drogą mailową: kasiawe-
iss53@gmail.com – liczba miejsc 
ograniczona. Pytania: 690 286 076

Temat pierwszego warsztatu to 
„Pewność siebie i potrzeba auten-
tyczności”. 

Zajęcia poprowadzi mgr Kata-
rzyna Weiss, coach certyfikowa-
ny w metodzie Zen Coachingu, 
która łączy podejście mindfulness 
(uważności) m.in. z metodą Poro-
zumienia Bez Przemocy (NVC), 
coachingiem koaktywnym i pra-
cą z ciałem. Prowadząca jest rów-
nież doktorantką University of 
Central Lancashire w zakresie 
rozwoju kompetencji w komuni-
kacji międzykulturowej. 

~ ARz 

Kasztan  
jadalny

Kasztanowiec
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 porady

Ostatnio coraz częściej 
spotykam ludzi zagonio-
nych, z brakiem czasu 

na przyjemności, pasje, a co gor-
sza na jedzenie. Tak, w to aż trud-
no uwierzyć, ale niektórzy z nas 
twierdzą że z braku czasu jedzą 
tylko 2 razy dziennie i organizm 
potrafi się do tego przyzwyczaić. 
Otóż nie! Każdy organizm potrze-
buje regularnych posiłków, nie-
zależnie od tego czy jest młody 
czy dojrzały. Podążając za potrze-
bami ludzi wciąż powstaje coraz 
więcej miejsc z „daniami” na wy-
nos. O ile godne zauważenia są 
miejsca z żywnością ekologiczną 
czy zdrowymi przekąskami, tak 
z przerażeniem spoglądam w po-
rze lunchu na pełne bary serwu-
jące masę tłustych i przetworzo-
nych „zapychaczy” typu fast food. 

W otoczeniu każdego z nas 
znajdziemy jednak osobę, która 
codziennie przynosi ze sobą do 
pracy tajemnicze pojemniczki. 
Często osoby takie są wyjątkami, 
które w porze lunchu nie czekają 
na kuriera z kiepskiej firmy cate-
ringowej, lub dziwią się osobom 

Sałatka – czyli zdrowsza opcja lunchu

z trudem przełykającym kanapkę z serem czy paszte-
tem, taką samą jak codziennie od paru już lat.

Drodzy zjadacze nudnych kanapek, czy innych 
tłustych przekąsek! To tylko od Was zależy, co zje-
cie jutro na lunch. Nie bójcie się zapytać kolegów 
z pudełeczkami, co w nich mają i co jedzą z uśmie-
chem na twarzy i przyjemnością. Pojemniczki są 
w modzie, a zdrowie nigdy z niej nie wychodzi, więc 
do dzieła! Odmieńcie Wasze przyzwyczajenia – to 
prostsze niż myślicie.

Sałatki polecane są nie tylko osobom odchudzającym 
się, a przepisów na ich wykonanie znajdziecie tyle, że 
moglibyście codziennie przez cały rok pracy zjadać 
inną. Przygotowane z użyciem świeżych produktów, 
sałat, pomidorów, ogórków są nie tylko smaczne, ale 
przede wszystkim zdrowsze od ciężkich, tłustych, sma-

żonych mięs. Produkty te są skarb-
nicą mikroelementów, soli mine-
ralnych i witamin niezbędnych do 
zachowania dobrego samopoczucia 
każdego z nas. Zawierają m.in. wi-
taminy B1, B2, PP, C oraz składni-
ki mineralne takie jak wapń, fosfor 
czy żelazo.

Jeśli nie posiadacie jeszcze pu-
dełeczka… spójrzcie na zdjęcie – 
taka sałatkę można przygotować 
nawet w zwykłym słoiku J

Oto zasady komponowania sałatki:
1. Na dno słoika wlewamy sos, 

czyli oliwę z oliwek z przyprawa-
mi lub kilka łyżek jogurtu

2. Cięższe kawałki do wybo-
ru: groszek, ogórek, marchewka, 
rzodkiewki, kawałki sera, papry-
ka, ciecierzyca, fasolka…

3. Lżejsze kawałki do wyboru: 
komosa ryżowa, nasiona, orzechy, 
mandarynki, pomarańcze, kiełki, 
pomidory, czerwona cebula, ku-
kurydza, groszek, pieczarki, bro-
kuły, truskawki, migdały

4. Ulubiony mix sałat: sałata, 
szpinak, roszponka, rukola…

Do dzieła! Smacznego!
~ Dietetyk WUEF Club

Przed nami coraz chłodniejsze dni. Z pewnością 
każdy z nas zadbał już o modne ubrania na 
jesień.  Nadszedł czas, żeby pomyśleć o cie-

płych dodatkach, które są niezbędne i wcale nie mu-
szą być nudne. Najmodniejsze dodatki obfitują dziś 
w prawdziwe bogactwo nietuzinkowych detali.

Tej jesieni królują EKSTRAWAGANCKIE NA-
KRYCIA GŁOWY takie jak: toczki, kolorowe berety 
z antenką,  kapelusze z wielkim rondem oraz turbany. 
Hitem są wełniane czapki z pomponem. FUTRZA-
NE SZALE I KOŁNIERZE to coś, co możemy za-
kładać do dżinsowej kurtki czy cienkiego płaszcza. 

Modne jesienne dodatki
W ten sposób będziemy wyglądać 
o wiele bardziej stylowo. RĘKA-
WICZKI najmodniejsze w tym 
sezonie powinny być bardzo dłu-
gie, skórzane i proste. Jeśli jednak 
jesteś ogromnym zmarzlakiem 
możesz zafundować sobie długie 
rękawiczki wełniane.

Wybierając TOREBKĘ do suk-
ni wieczorowej rzecz jasna po-
winnyśmy wybrać małą, zgrabną 
kopertówkę. Jednakże, na każde 
inne okazje przydadzą się mod-
ne torebki – ozdobione kożuchem 
czy futerkiem, albo frędzlami w 
indiańskim stylu. W modzie są 
także torebki w pastelowych od-
cieniach.

Na stopy natomiast zakładamy 
CUKIERKOWE BUTY sportowe 
tzw. SNEAKERSY, które kuszą 
nasyconymi kolorami oraz holo-
mogramowymi efektami. KOW-

BOJKI i obuwie wykończone ko-
żuszkiem także są na czasie.

Na ubraniach OZDOBNE 
APLIKACJE wysuwają się na 
pierwszy plan, stając się podsta-
wowym elementem, nadającym 
charakter stylizacjom, np. mo-
tyw sowy czy też wzór karcia-
ny – damy kier. Dla miłośniczek 
subtelniejszych akcentów, spraw-
dzą się punktowo rozmieszczone 
kryształki, mieniące się wszystki-
mi kolorami tęczy, które zostały 
zaproponowane przez Chanel.

W BIŻUTERII szaleństwo, po-
jawiły się niebanalne naszyjniki 
w kształcie kwiatów oraz z wy-
raźną asymetrią w swoje formie. 
Hitem jest ubranie tylko jedne-
go kolczyka, a nie pary, do sukni 
wieczorowej. Śmiało więc powin-
nyśmy wybierać odważnie jesien-
ne dodatki, aby wykreować cieka-
wą, własną stylizację.

~ Maja Wachowska
www.majawachowska.pl
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wspomnienie 

Zastanawiałem się o czym 
napisać tym razem? Pod-
jęcie takiej decyzji polega 

czasami na wyborze gotowych, 
czekających w kolejce tema-
tów, a czasami na ubraniu w sło-
wa czegoś, co nagle przyjdzie do 
głowy, a co wyczerpuje znamio-
na zdarzenia o realiach osadzo-
nych w nieco dalszej przeszłości. 
Z tekstów pierwszego typu go-
towa jest np. monografia o kilku 
rodzinach, będących pionierami 
osadnictwa w naszej miejsco-
wości, o „prywatnej inicjaty-
wie” w Przeźmierowie w latach  
70-tych, o architekturze pierw-
szych budynków z lat 30-tych 
ubiegłego wieku. Co wybrać za-
tem? Pytam – jak to w rodzinie 
– o zdanie żony, pierwszej czy-
telniczki i recenzentki moich ar-
tykułów. Luźne uwagi, rozmowa, 
wymiana poglądów. 

 – Wiesz co? Tak piszesz o lu-
dziach zamieszkałych w Przeźmie-
rowie w zamierzchłej przeszłości. 
Wyrażasz się o nich ciepło, w sa-
mych superlatywach. Być może 
rzeczywiście byli tacy posągo-
wi i nieskalani. Twój sentyment 
i bezkrytyczny stosunek do nich, 
zważywszy na miłość do miejsca 
naszego zamieszkania, jest zro-
zumiały, wytłumaczalny i uspra-
wiedliwiony. Ale z drugiej strony 
wyidealizowany i trącący nieco 
myszką. Pisząc o stosunkach mię-

Mieszkam w Przeźmierowie. 
Żyję wśród ludzi.

dzy ludźmi często ubolewasz, że 
nie są już takie jak w przeszłości. 
Mnie jako byłej mieszkance Po-
znania, która żyje w Przeźmiero-
wie już 30 lat, trudno się zgodzić 
z taką surową diagnozą! Patrzę 
na relację między ludźmi i... je-
stem zbudowana! 

I po krótkim zastanowieniu 
uświadamiam sobie, że rzeczywi-
ście dzisiejsze więzi między ludź-
mi w Przeźmierowie wcale nie 
są gorsze, lecz jedynie inne niż 
kiedyś, bo osadzone we współ-
czesnych jakże odmiennych re-
aliach. Świat pędzi naprzód. 
To niezaprzeczalny fakt. Inter-
net błyskawicznie uczynił z Zie-
mi globalną wioskę. W związku 
z tym naturalna potrzeba kontak-
tów międzyludzkich zaspokajana 
jest dziś w sposób inny niż daw-
niej. Ludzie, zwłaszcza młodzi, 
kontaktują się częściej i łatwiej 
z… mieszkańcami innych konty-
nentów niż z rodziną i najbliższy-
mi sąsiadami! Aktywność w tzw. 
mediach społecznościowych 
z powodzeniem zastępuje nie-
którym rozmowę i kontakt osobi-
sty z człowiekiem żyjącym obok. 
Postępuje z tego powodu znaczne 
wyalienowanie. Ale naszym atu-
tem jest to, że żyjemy w małej 
społeczności. Mieszkamy na wsi 
czerpiąc z tego różnorodne profi-
ty! Także te o społecznej prowe-
niencji. Kiedy mówię Przeźmie-
rowo – widzę miejsce, ale widzę 
też ludzi. Przewijają się codzien-
ne obrazy ich zachowań, zupełnie 
nieprzystające do opisanego ste-
reotypu. Widzę ośrodek zdrowia, 
w nim panie rejestratorki, znające 
wszystkich pacjentów, rodzinną 
panią doktor, która pamięta histo-
rię naszych chorób, choć zagląda-
my do przychodni zaledwie raz na 
kilka miesięcy. Widzę swych są-
siadów, którzy zapraszają nas na 
rodzinne uroczystości, nauczy-
cieli ze szkoły, do której chodziła 
cała moja rodzina. I księdza, który 
już nie żyje, a który ma pomnik 

w sercach wszystkich parafian. 
Stoję koło furtki. Co chwilę za-
trzymuje się samochód. I zawsze 
ktoś z przejeżdżających sąsiadów 
spyta czy podwieźć! Kiedy do 
mojego domu nie może się do-
stać kurier lub inkasent na pewno 
zadzwoni sąsiadka z przeciwka 
i o tym poinformuje. Jedna z pań 
przyniesie wiosną jakąś roślinkę 
do wsadzenia w ogrodzie, a inna 
wręczy klucze do swojego domu, 
by zaglądać tam w czasie jej nie-
obecności. Jest też i taka sąsiad-
ka, która jak matka niemal pod-
rzuci jakieś domowe smakołyki 
dzieląc się obiadem czy niedziel-
nym plackiem. Widzę uśmiech-
niętych, pogodnych, uczynnych 
ludzi. Bliższych i dalszych sąsia-
dów, którzy zawsze skorzy są do 
niesienia bezinteresownej pomo-
cy. Pomocy, z której się często 
nie korzysta, ale sama świado-
mość gotowości jej niesienia jest 
trudna do przecenienia. Miesz-
kam na wsi! I jestem dumny, gdy 
mogę pokazać znajomym piękne 
obiekty gminne i powiedzieć: to 
jest nasza szkoła, nasze Centrum 
Kultury, nasz park, nasze przed-
szkole, nasz „Orlik”. Spacerować 
chodnikami i podziwiać zadbane 
posesje, eleganckie ogrody, wy-
strzyżone trawniki, kwiaty, ko-
lorowe elewacje. To wszystko 
świadczy nie tyle o bogactwie, ale 
o gospodarności mieszkańców. 
Dlatego bez kompleksów i z ra-
dością w sercu mówię: mieszkam 
w Przeźmierowie. Na wsi. Wśród 
wspaniałych ludzi! 

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy 

P.S. W nawiązaniu do artykułu 
z tego cyklu w poprzednim nu-
merze naszej gazety chciałbym 
podziękować p. Tomaszowi Pu-
chalskiemu za udostępnienie ma-
teriałów archiwalnych, które były 
tematem artykułu.

Widzę uśmiechnię-

tych, pogodnych, 

uczynnych ludzi. 

Bliższych i dalszych 

sąsiadów.
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Ciekawostki ze świata książki.
Reklama z książką w tle nie trafia często na pierw-

sze strony gazet. To dobrze czy źle.
Międzynarodowe Targi Książki odbywają się od lat 

na całym świecie. Czy są wystarczająco reklamowane, 
żeby zachęcić do kontaktu z książką. Na pierwsze stro-
ny naszych gazet nie trafiają, a jednak są, trwają i wzbu-
dzają wbrew pozorom coraz większe zainteresowanie.  
W 2014 roku można było odwiedzić Targi Książki 
w takich największych miastach Europy jak w Bo-
lonii, Londynie, Paryżu, Lipsku, Goeteborgu, Salo-
nikach. Na świecie ciekawsze targi z książką w tle 
odbywają się w Nowym Jorku, Pekinie, Moskwie. 
Kilka dni temu, w październiku zakończyły się 66. 
już, jedne z największych w Europie, Targi Książ-
ki we Frankfurcie. Targi te to jedno z ciekawszych 
i ważniejszych spotkań książkowych na świecie.  
7 000 wystawców ze 100 krajów, ponad 1000 auto-
rów i 300 000 odwiedzających. Na Międzynarodo-

wych Targach Książki w New Del-
hi w tym roku Polska była gościem 
honorowym, a książki czterech 
autorów R. Kapuścińskiego, O. 
Tokarczuk, A. Stasiuka i M. Ru-
sinka ukazały się w języku hindi. 
W Warszawie, w maju, na Sta-
dionie Narodowym zorganizo-
wane zostały Warszawskie Targi 
Książki. Stadion Narodowy, za-
miast piłkarzy, gościł tym razem 
i zapewniał intelektualne emocje 
miłośnikom książek – 700 wy-
stawców z 23 krajów, ponad 650 
autorów i ponad 60 tys. odwiedza-
jących to dobry wynik. 

Kraków to drugie po Warszawie 
miasto z książką w tle, a dodatko-
wo – Miasto Literatury UNESCO. 
Ten zaszczytny tytuł uzyskało 
jako siódme miasto obok Edyn-
burga, Melbourne, Dublina, Nor-
wich, Iowa City i Reykjaviku. To 
miasto noblistów Wisławy Szym-
borskiej i Czesława Miłosza, i to 
tutaj zakończyły się w październi-
ku 18. Targi Książki. Ponad 690 
wystawców z całego świata, po-
nad 600 spotkań i imprez towa-
rzyszących, duże zainteresowanie 
odwiedzających i okazja do spo-

tkania najwybitniejszych, współ-
czesnych autorów polskich. To 
tylko krótki przegląd światowych 
i krajowych spotkań z książką. 
Każdego roku, jak pokazują ba-
dania, przyciągają coraz większą 
liczbę osób. Nowości prezen-
towane na targach światowych 
i krajowych, książki najciekaw-
szych autorów, książki o których 
się mówi, dyskutuje, laureaci 
i zdobywcy nagród i wyróżnień, 
książki nagradzane dostępne są 
w Bibliotece w Tarnowie Podgór-
nym i naszych Filiach w Barano-
wie, Lusowie i Przeźmierowie dla 
wszystkich zainteresowanych. 

Polecamy nowości: Marek Kra-
jewski „WŁADCA LICZB”; Lois 
Lowry „DAWCA”, Grzegorz Wa-
gner, Krzysztof Mecner „KAT. 
BIOGRAFIA HUBERTA WA-
GNERA”, Ewa Woydyłło „DO-
BRA PAMIĘĆ, ZŁA PAMIĘĆ”

J. Maarten Troost „ZAGUBIO-
NY w CHINACH”, Andrzej Sta-
siuk „WSCHÓD”, Paul Tough 
„JAK DZIECI OSIĄGAJĄ SUK-
CES”, Julita Bator „ZAMIEŃ 
CHEMIĘ NA JEDZENIE”, S. J. 
Watson „ZANIM ZASNĘ”.  ~  I.B.
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 gok Afisz

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 9-20 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl                             

Oficjalne otwarcie Centrum Kultury Przeźmierowo 
oraz koncert Stanisława Soyki
sobota, 8 listopada godz. 17 Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Obowiązują bezpłatne zaproszenia (wszystkie już rozdane)

Kulturalny koktajl SEZAMu
- otwarcie CK Przeźmierowo dla mieszkańców
niedziela, 9 listopada godz. 10-16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Artystyczne obchody Święta Niepodległości
(Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Lusowiacy, Aleksander Machalica i inni)
wtorek, 11 listopada godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Hanna Banaszak - koncert
piątek, 14 listopada godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł.

Jesienne Święto Pieśni
(chóry z Ujścia, Połajewa, Dusznik, Szamocina i Tarnowa Podgórnego)
sobota, 15 listopada godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Operetka „Kraina uśmiechu”
Teatru Muzycznego „Arte Creatura”
niedziela, 9 listopada godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane.

Kabaret Skeczów Męczących
w nowym programie „L!ve”
sobota, 22 listopada godz. 17.30
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 30 zł.

„Scena w karczmie, czyli powrót Janka”
- ogólnopolska premiera opery Oskara Kolberga
niedziela, 23 listopada godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł.

„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”
- spektakl komediowy Teatru Capitol
niedziela, 7 grudnia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 85 zł. Sprzedaż od 12.11

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Jazzowa Scena Sezamu:
- koncert Eljazz Quintet
piątek, 12 grudnia godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Ta informacja powinna zainteresować wszyst-
kie dzieci i dorosłych z uzdolnieniami pla-
stycznymi. Podobnie jak w ubiegłych latach, 

GOK „SEZAM” ogłasza konkurs na kartkę świą-
teczną. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
i przedszkolaki z gminy Tarnowo Podgórne, jak rów-
nież wszyscy chętni mieszkańcy. Nie narzucamy 
techniki, a jedynym ograniczeniem dla przygotowa-
nych projektów jest ich maksymalny format – A4 
(297 x 420 mm).

Spośród prac, na które czekamy w siedzibie GOK 
„SEZAM” do 24 listopada, wybranych zostanie kil-
kanaście najbardziej oryginalnych, które trafią na 
wystawę w Galerii w Rotundzie. Jedna z kartek sta-
nie się też oficjalną kartką świąteczną Gminy. Zosta-
nie wydrukowana i rozesłana wraz z gminnymi ży-
czeniami. Autorzy najlepszej pracy oraz wszystkich 
wyróżnionych mogą spodziewać się nagród. Zachę-
camy do wspólnej zabawy!

 ~Jarek Krawczyk

Czas na kartkę 
świąteczną!

Przeźmierowo poezją stoi

Wiemy już, kto będzie reprezentował naszą gminę podczas po-
wiatowego finału konkursu recytatorskiego „Jesienna zadu-
ma”. W niedzielę, 26 października odbyły się w Tarnowie 

Podgórnym eliminacje gminne.
W ocenie jury najlepiej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie. Zarówno w pierwszej grupie wie-
kowej (klasy I-III), jak i wśród uczniów klas IV-VI reprezentanci tej szko-
ły zajęli pierwsze miejsca. Wśród najmłodszych uczestników konkursu 
najlepszy okazał się Paweł Jakubowicz. Drugie miejsce zajęła Kinga 
Osowczyk, także ze szkoły w Przeźmierowie. Na trzecim miejscu znala-
zła się Alicja Obstalecka podstawówki w Tarnowie Podgórnym, a wyróż-
nienie zdobyła Maja Opat ze szkoły w Ceradzu Kościelnym. W drugiej 
grupie wiekowej pierwsze miejsce przypadło Barbarze Szymkowiak ze 
szkoły w Przeźmierowie. Drugie miejsce zajął Wojciech Mróz ze szkoły 
w Lusowie, a trzecie – Wiktor Cieślik reprezentujący szkołę w Przeźmie-
rowie. Wyróżnienia otrzymały Maria Rutka ze szkoły w Lusówku i Wik-
toria Wolkiewicz ze szkoły w Przeźmierowie.

Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Żaklina Cie-
ślak. I to ona pojedzie wraz z młodszymi kolegami i koleżankami na po-
wiatowy finał, który odbędzie się w poniedziałek 24 listopada w Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki! ~ Jarek Krawczyk
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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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 9-20 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl                             

Oficjalne otwarcie Centrum Kultury Przeźmierowo 
oraz koncert Stanisława Soyki
sobota, 8 listopada godz. 17 Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Obowiązują bezpłatne zaproszenia (wszystkie już rozdane)

Kulturalny koktajl SEZAMu
- otwarcie CK Przeźmierowo dla mieszkańców
niedziela, 9 listopada godz. 10-16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Artystyczne obchody Święta Niepodległości
(Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Lusowiacy, Aleksander Machalica i inni)
wtorek, 11 listopada godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Hanna Banaszak - koncert
piątek, 14 listopada godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł.

Jesienne Święto Pieśni
(chóry z Ujścia, Połajewa, Dusznik, Szamocina i Tarnowa Podgórnego)
sobota, 15 listopada godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Operetka „Kraina uśmiechu”
Teatru Muzycznego „Arte Creatura”
niedziela, 9 listopada godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane.

Kabaret Skeczów Męczących
w nowym programie „L!ve”
sobota, 22 listopada godz. 17.30
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 30 zł.

„Scena w karczmie, czyli powrót Janka”
- ogólnopolska premiera opery Oskara Kolberga
niedziela, 23 listopada godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł.

„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”
- spektakl komediowy Teatru Capitol
niedziela, 7 grudnia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 85 zł. Sprzedaż od 12.11

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Jazzowa Scena Sezamu:
- koncert Eljazz Quintet
piątek, 12 grudnia godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.
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Jej głos od lat zachwyca Pola-
ków. Współpracowała z naj-
wybitniejszymi polskimi po-

etami i kompozytorami.  Hanna 
Banaszak, znakomita wokalist-
ka jazzowa i estradowa wystąpi 
w Przeźmierowie.

Artystka karierę rozpoczyna-
ła pod koniec lat ’70. Wystąpi-
ła w konkursie „Młode talenty” 
festiwalu w Opolu, wraz zespo-
łem „Sami Swoi” koncertowa-
ła w Polsce i w Europie. W 1980 
zdecydowała się rozpocząć karie-
rę solową. Zawsze podkreśla jed-
nak istotną rolę występujących 
z nią muzyków. Obecnie są to Ja-
cek Szwaj (fortepian), Zbigniew 
Wrombel (kontrabas), Krzysztof 
Przybyłowicz (perkusja) i An-
drzej Mazurek (instrumenty per-
kusyjne).

Na swej artystycznej drodze 
spotykała wybitnych poetów 
i kompozytorów, którzy nierzad-
ko pisali i komponowali specjal-
nie dla niej. Wśród nich były ta-
kie osobowości, jak  m. in. Jerzy 

Jazz i poezja – Hanna Banaszak 
w Przeźmierowie

Wasowski, Andrzej Trzaskowski, 
Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, 
Jerzy Matuszkiewicz, Jerzy Sata-
nowski, Jan „Kanty” Pawluśkie-
wicz”, Janusz Strobel, czy Zbi-
gniew Preisner. 

Artystka nie ogranicza swoich 
zainteresowań do śpiewu. Wystą-
piła w kilku filmach, fotografu-
je, pisze i wydaje wiersze. Poezję 
włącza też do swego koncertowe-
go repertuaru, wykonując muzykę 
do tekstów  Jana Kochanowskie-
go, Józefa Brodskiego, Wisławy 
Szymborskiej, czy Jacka Kacz-
marskiego.

Wielokrotnie nagradzana, w do-
robku ma m. in. medal „Gloria Ar-
tis” od Ministra Kultury i Sztuki, 
statuetki „Victora”, „Kreatora”, 
„Bursztynowego Słowika”, a tak-
że „Honorowy Złoty Mikrofon” 
przyznany przez Polskie Radio. 
Sama artystka twierdzi, że nagro-
dy i wyróżnienie, choć miłe, mają 
dla niej znaczenie drugorzędne. 
„Najciekawsza i zarazem naj-
trudniejsza jest dla mnie czysta 
kreatywność, stawianie sobie no-
wych wyzwań, bez powielania sa-
mej siebie i innych wzorców. Dla-
tego lubię sobie wyznaczać coraz 
trudniejsze zadania” – dodaje.

Koncert Hanny Banaszak 
odbędzie się w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo w piątek, 
14 listopada o godz. 19. Bilety 
w cenie 40 zł do nabycia w miej-
scu koncertu (ul. Ogrodowa 13a 
w godz. 9-20), a także w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (ul. Poznań-
ska 96 w Tarnowie Podgórnym, 
w godz. 9-15) oraz Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14, w godz. 15-20). 
Sprzedaż online prowadzi serwis 
Biletomat.pl, a link do niego zna-
leźć można na www.goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk

Święto Pieśni w Przeźmierowie

Aż pięć chórów zaśpiewa 
podczas tradycyjnego Je-
siennego Święta Pieśni. 

Oprócz gospodarzy z działające-
go w GOK „SEZAM” Koła Śpie-
wu im. Feliksa Nowowiejskiego 
wystąpią cztery zespoły: Chór 
„Millenium” z Ujścia, Towarzy-
stwo śpiewu św. Cecylii z Poła-
jewa, chór „Halka” z Dusznik i 
Towarzystwo Śpiewu im. J. I. Pa-
derewskiego z Szamocina. 

W tym roku impreza odbę-
dzie się 15 listopada o godz. 16, 
w nowym budynku Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Każdy 
z chórów wykona ok. 20-minuto-
wy koncert. Nie zabraknie ani po-
ważnych klasycznych pieśni, ani 
utworów luźniejszych i bardziej 
rozrywkowych. 

Z pewnością będzie to wielkie święto wszystkich miłośników muzyki 
chóralnej. Przyglądać się mu i przysłuchiwać może każdy – wstęp na 
imprezę jest wolny!

~ Jarek Krawczyk
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Tego jeszcze nie było! Dzięki funkcjonalności nowego budynku 
Centrum Kultury w Przeźmierowie, będzie możliwe wystawianie 
w nim nawet opery! Pierwsza z nich, „Scena w karczmie, czyli po-

wrót Janka” swoją ogólnopolską premierę będzie miała właśnie w Prze-
źmierowie.

Przedsięwzięcie jest jednym z wydarzeń związanych z 200 roczni-
cą urodzin Oskara Kolberga, odbywa się dzięki wsparciu ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inscenizacja jest jed-
nym z ważnych elementów obchodów Roku Kolberga 2014 ogłoszone-
go uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

„Scena w karczmie, czyli powrót Janka” to obrazek wiejski ze śpiewa-
mi i muzyką Oskara Kolberga. Kompozytor libretto opracował na podsta-
wie „Janka spod Ojcowa” J. K. Gregorowicza, a akcja przeniesie widzów 
na dziewiętnastowieczną polską wieś. Dzieło zachowało się w zbiorze rę-
kopisów Kolberga w formie wyciągu fortepianowego. Orkiestracji podjął 
się Maciej Prochaska, muzykolog z Instytutu im. Oskara Kolberga w Po-
znaniu. Inscenizacji dokonał poznański aktor i reżyser Artur Romański, 
a kierownictwo muzyczne sprawuje Bartłomiej Stankowiak. W obsadzie 
zobaczymy artystów scen poznańskich, m. in. Teatru Muzycznego oraz 
absolwentów poznańskiej Akademii Muzycznej działających w studium 
opery współczesnej „Sibersee”. Śpiewakom towarzyszyć będzie orkiestra 
„Accademia dell’Arcadia”. 

Dzieło współcześnie nie było wystawiane, widzowie którzy przyjdą 
23 listopada o godz. 18 do Centrum Kultury w Przeźmierowie będą 
więc świadkami historycznego wydarzenia. Bilety w cenie 25 zł moż-
na kupować w Centrum Kultury Przeźmierowo (w godz. 9-20), siedzibie 
GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym (w godz. 9-15) i Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20). Bilety online dostępne są w ser-
wisie Biletomat.pl i na stronie www.goksezam.pl. ~ Jarek Krawczyk

Słynna komedia „Klimakte-
rium… i już” stała się praw-
dziwym przebojem nie tyl-

ko w Warszawie, gdzie działa 
Teatr Capitol, ale i w całym kraju. 
Wystawiono go w sumie niemal 
2000 razy, a bilety sprzedawały 
się na pniu. Zachwycona publicz-
ność wymogła na twórcach kon-
tynuację. Tak powstał spektakl 
„Klimakterium 2, czyli menopau-
zy szał”. W grudniu zobaczymy 
go w Przeźmierowie.

Choć tytuł zdaje się sugerować, 
jaka publiczność powinna zainte-
resować się spektaklem, w rzeczy-
wistości ta komedia to znakomita 
zabawa dla pań i panów w każdym 
wieku. Salwy śmiechu towarzyszą 
aktorkom od pierwszej do ostat-
niej minuty spektaklu. Co ważne, 
by dobrze bawić się na „Klimakte-
rium 2” wcale nie trzeba znać czę-
ści pierwszej. Ci, którzy widzieli 
obie, twierdzą że drugi wcale nie 
ustępuje obsypanemu pochwałami 

Menopauzy szał

pierwowzorowi. Siłą „Klimakte-
rium 2” jest nie tylko pełen traf-
nych spostrzeżeń tekst Elżbiety 
Jodłowskiej, ale i gwiazdorska 
obsada aktorska. Podobnie jak 
w części pierwszej,  w programie 
nie zabraknie piosenek, których 
nie można przestać nucić i cie-
kawych układów choreograficz-
nych.

Spektakl „Klimakterium 2, 
czyli menopauzy szał” zosta-
nie pokazany w Centrum Kul-

tury w Przeźmierowie 7 grud-
nia o godz. 18. Bilety w cenie 85 
zł można kupować od 12 listopa-
da w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo (ul. Ogrodowa 13a, w godz. 
9-20), oraz w Tarnowie Podgór-
nym: w siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96 w godz. 9-15) 
i Domu Kultury (ul. Ogrodowa 
14, w godz. 15-20), a także onli-
ne w serwisie Biletomat.pl (link na 
www.goksezam.pl).

 ~ Jarek Krawczyk

Opera Kolberga  
w Przeźmierowie!
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Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Zdrowo i aktywnie

Wiek przedszkolny jest 
bardzo ważnym eta-
pem w kształtowaniu 

u dzieci postaw prozdrowotnych 
oraz odpowiedniego stosunku do 
środowiska naturalnego („czym 
skorupka za młodu nasiąknie…”). 
Regularnie podejmowana aktyw-
ność fizyczna połączona ze zdro-
wym odżywianiem jest warun-
kiem zachowania zdrowia. 

Nasze przedszkole od dłuższe-
go czasu podejmuje szereg działań 
związanych z ekologią i zdrowym 
stylem życia. Wdrażamy projek-
ty i programy służące rozwijaniu 
u przedszkolaków świadomości 

ekologicznej i zdrowotnej. Nasza 
placówka po raz drugi otrzymała 
Certyfikat „Zielonej Flagi” przy-
znany przez Kapitułę Programu 
„Szkoły dla Ekorozwoju”. Rok 
szkolny 2013/2014 został ogło-
szony przez MEN Rokiem Szko-
ły w Ruchu, dlatego wzięliśmy 
udział w akcji „Ćwiczyć każdy 
może” i otrzymaliśmy stosow-
ny tytuł „Przedszkole w Ruchu 
2013/2014”. Kolejny Certyfikat 
został nam przyznany po zreali-
zowaniu ogólnopolskiego projek-
tu „Akademia Zdrowego Przed-
szkolaka” (ten projekt będziemy 
kontynuować w bieżącym roku 
szkolnym). Podejmujemy rów-
nocześnie starania, poprzez reali-
zację zagadnień związanych ze 
zdrowiem, które pozwolą nam na 

przystąpienie do Wielkopolskiej 
Sieci Przedszkoli Promujących 
Zdrowie. Warunkiem prawidło-
wego przebiegu edukacji proz-
drowotnej i proekologicznej jest 
współpraca z rodzicami, na któ-
rą kładliśmy szczególny nacisk. 
W nasze działania zaangażowana 
była cała społeczność przedszkol-
na: dzieci, personel przedszkola, 
rodzice oraz środowisko lokalne.

Wszystkie wymienione działa-
nia zostały zrealizowane dzięki 
współpracy oraz zaangażowaniu 
rodziców, instytucji lokalnych i 
osób nas wspierających. 

Bardzo dziękujemy! 

~na

Skecze męczące L!ve

Jeden z najpopularniejszych 
kabaretów ostatnich lat – „Ka-
baret Skeczów Męczących” 

po raz pierwszy wystąpi 22 listo-
pada o godz. 17.30 w Tarnowie 
Podgórnym. Przedstawi swój naj-
nowszy program „L!ve”.

Kielecki zespół swoją pozycję 
potwierdził wieloma nagrodami 
i występami telewizyjnymi. Pod-
bija  serca publiczności charakte-
rystycznymi postaciami, skecza-
mi zaangażowanymi społecznie 

i politycznie, luzem scenicznym 
i tym, co najważniejsze – umiejęt-
ności rozbawienia publiczności. 

Bilety na to wydarzenie można 
kupować  w cenie 30 zł w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (ul. Poznań-
ska 96 w Tarnowie Podgórnym, 
w godz. 9-15) i Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20), a także w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie (ul. Ogrodo-
wa 13a, w godz. 9-20). Sprzedaż 
biletów przez internet odbywa się 
w serwisie Biletomat.pl i na stro-
nie www.goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk

Swing na Jazzowej 
Scenie Sezamu

Kolejny gość Jazzowej 
Sceny Sezamu zachwyci 
szczególnie fanów swin-

ga podpartego klasycznym akom-
paniamentem sekcji rytmicznej. 
12 grudnia w Tarnowie Podgór-
nym wystąpi „Eljazz Quintet”.

Zespół  złożony jest z doświad-
czonych muzyków, którzy nie tyl-
ko imponują kunsztem wykonaw-
czym, ale i przenoszą słuchaczy 
w czasy największego rozkwitu 
jazzu. Spodziewać się można tak-
że pełnych ekspresji solówek for-
tepianu, trąbki i saksofonu. Gru-

pę tworzą Adam Wendt (saksofon), Marcin Gawdziś (trąbka), Bogdan 
Hołownia (fortepian), Andrzej „Bruner” Gulczyński (kontrabas) i Józef 
Eliasz (perkusja). 

Bilety na to wydarzenie w cenie 20 zł dostępne są w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15), Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) i w Centrum Kultury Przeźmierowo (w godz. 9-20).  
Bilety online dostępne będą w serwisie Biletomat.pl i na stronie www.
goksezam.pl.  ~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole w Przeźmierowie

Pasowanie na przedszkolaka

Przedszkole w Ceradzu Kościelnym

Podróżnicy na stadionie

W Przedszkolu „Leśne 
Skrzaty” w Przeźmie-
rowie, 23 październi-

ka, odbyła się uroczystość „Pa-
sowania na przedszkolaka”. Był 
to bardzo ważny dzień dla dzieci, 
które we wrześniu po raz pierw-
szy przekroczyły próg przed-
szkola. Do pięknie przystrojonej 
auli przybyli rodzice, rodzeństwo 
oraz dziadkowie przedszkolaków. 
Uroczystość rozpoczęła dyrektor 
Jolanta Kusa, serdecznie witając 
szanownych gości. Tradycyjnie 
odśpiewano hymn przedszkola, 
a później najstarsza grupa „Mi-
sie” wystąpiła z prezentacją wier-
szy i zatańczyła szalonego roc-
kandrolla.

Następnie kandydaci do paso-
wania, czyli dzieci z grup „Kra-
snoludki”, „Wróbelki”, „Wiewiór-
ki” i „Muchomorki” przedstawiły 
swoje artystyczne umiejętności. 
Były łzy radości, gdyż wszyscy 
rodzice ze wzruszeniem podzi-
wiali swoje pociechy. 

Po zakończonej części artystycznej nadszedł najważniejszy moment: 
złożenie przysięgi. Maluchy ślubowały zgodnie bawić się w przedszko-
lu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pań, pomagać kole-
gom i być dzielnym przedszkolakiem. 

Na pamiątkę pasowania każdy nowy przedszkolak otrzymał dyplom, 
znaczek z logo Przedszkola „Leśne Skrzaty” oraz upominki. 

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców. 

Dzień ten na długo pozostanie w pamięci zarówno przedszkolaków, 
jak ich rodziców. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć: „Mamo, tato – 
jestem przedszkolakiem!” ~ Agnieszka Włudyka-Wesołowska

Podróżnicy z klubu działającego w Szkole 
Podstawowej w Ceradzu Kościelnym nowy 
rok szkolny otworzyli wyjątkową wycieczką. 

Zrealizowali marzenie co niektórych i z początkiem 
października zwiedzili poznański INEA Stadion. 
Samo zwiedzanie rozpoczęło się jednak od obo-
wiązkowych zakupów w sklepie firmowym Lecha 
Poznań, w którym każdy kibic znalazł dla siebie coś 
ciekawego. Później pojawił się nasz przewodnik, p. 
Julian, który z wielkim zaangażowaniem oprowa-
dził dzieci po stadionie. Opowiedział o ciekawost-
kach, dotyczących powstawania nowego stadionu, 
pokazał zdjęcia starego oraz miejsca dla zwykłych 
kibiców zazwyczaj niedostępne. Podróżnicy mieli 
także okazję zobaczyć na żywo piłkarskie pucha-
ry, które zdobył Lech Poznań i zasiąść przy stole, 
przy którym siedzą piłkarze i trener na pomeczo-
wych konferencjach prasowych. Jednak największą 
frajdą było zobaczenie samego stadionu z perspek-
tywy murawy czy trybun. A wrażenie było niezwy-
kłe między innymi dlatego, że stadion był zupełnie 
pusty. 

Po takim rozpoczęciu sezo-
nu wycieczkowego członkowie 
Szkolnego Klubu Małego/Duże-
go Podróżnika już się nie mogą 

doczekać kolejnych wyjazdów. A 
te… wkrótce. 

~ Marta Anders
Agnieszka Łopata
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Dzień patrona - zdobywamy  
sprawności wojskowe

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Jesień w Szkole w Lusówku

W piątek, 24 października, nasza szkoła zamieniła się w po-
ligon jednostki wojskowej SP Lusowo. Jak przystało na 
wojsko, uczniowie i nauczyciele przyszli w strojach woj-

skowych. Zaproszeni goście z 17. Międzyrzeckiej Brygady Zme-

chanizowanej i Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Poznaniu zapoznali uczniów z rodzajami wojsk 
w Polsce, stopni wojskowych oraz sprawności. 

W drugiej części odbywały się ćwiczenia „wojsko-
we”. Wzięły w nich udział  6-osobowe drużyny  każ-
dej klasy. Był rzut „granatem” do celu, podciąganie 
na drążku, czołganie, pompki. Nagrodą za zdobycie 
sprawności wojskowych były prawdziwe, żołnier-
skie suchary.

„Żołnierze” z Lusowa

W Szkole Podstawowej 
w Lusówku ostatni 
miesiąc upłynął pod 

znakiem podziwiania przyrody 
o tej porze roku, korzystania z jej 
darów oraz poruszania jej tematy-
ki podczas wykonywania zadań 
plastycznych.

Powitanie jesieni w naszej szko-
le przebiegało pod hasłem „Jesień 
w sadzie i ogrodzie”. Uczniowie 
klas 0-III wykonali prace pla-
styczne, którymi udekorowaliśmy 
sale lekcyjne oraz szkolny kory-
tarz. Wszystkie klasy wraz z wy-
chowawcami wykonały i degu-
stowały surówki, sałatki, desery 
i ciasta z owoców oraz  warzyw 
z polskich sadów  i ogrodów.

30 września klasa IA uczest-
niczyła w wycieczce do Ogrodu 
Botanicznego UAM w Pozna-
niu. Celem wycieczki było ob-
serwowanie zmian zachodzących 
w przyrodzie na przełomie lata 
i jesieni oraz zapoznanie uczniów 
klasy pierwszej z roślinami naszej 
strefy klimatycznej.

10 października natomiast 
uczniowie klasy IIA i IIB uczest-
niczyli w zajęciach terenowych 
w Mniszkach k/Międzychodu. 
Najważniejszym punktem pro-
gramu był spacer doliną Kamion-
ki. Dzieci poznały różne gatunki 
drzew oraz dowiedziały się wielu 
ciekawostek o mieszkańcach lasu. 
W ramach wycieczki obejrzano 
także wystawę pt. „Zwierzęta ży-
jące nocą”. 

Ponadto Samorząd Uczniow-
ski zorganizował akcję pt: „Kasz-
tanobranie”, w której uczniowie 
zebrali prawie 605 kg kasztanów 
(z czego aż o 243 kg postarała się 
klasa IC!).

Oprócz poruszania tematyki je-
sieni, m.in. w związku z rozbudo-
wą szkoły, stawiamy na bezpie-
czeństwo. Uczniowie w ostatnim 
czasie spotkali się z policją w ra-
mach programu edukacyjno-pro-
filaktycznego „Bezpiecznie – to 
wiedzieć i znać”, a pierwszoklasi-
ści otrzymali kamizelki odblasko-
we, by na drodze byli bardziej wi-
doczni, a tym samym bezpieczni.

~ ISZ
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

UNICEF, wszystkie kolory świata i jeszcze więcej

W roku szkolnym 
2014/2015 Szkoła 
Podstawowa w Tar-

nowie Podgórnym dołączyła do 
Klubu Unicef, którego głównym 
celem jest kształtowanie wie-
dzy dotyczącej promowania po-
mocy humanitarnej oraz świa-
domości praw dziecka wśród 
podopiecznych. Realizowa-
nie licznych działań w ramach 
uczestnictwa w Klubie m. in.:  
zorganizowanie Kąciku UNI-
CEF z informacjami udostęp-
nianymi każdego miesiąca przez 
UNICEF, uczczenie ważnych 
dni międzynarodowych – umoż-
liwią przekazanie uczniom po-
nadczasowych wartości niesie-
nia pomocy dzieciom na świecie.  
Nasza szkoła włączyła się do 
udziału w kampanii WSZYST-
KIE KOLORY ŚWIATA, wspie-
ranej przez Ambasadora Dobrej 
Woli UNICEF Majkę Jeżowską. 
Dzięki temu kształtują się wśród 
dzieci postawy tolerancji i otwar-
tości na inne kultury. Projekt po-
kazuje, że pomaganie może być 
nie tylko pożyteczne, ale tak-
że przyjemne. Przede wszyst-
kim najistotniejsze jest zebra-
nie środków na ratowanie życia 
dzieci w Sudanie Południowym. 
Uczniowie będą przygotowywali 
charytatywne, szmaciane lalecz-
ki UNICEF, symbolizujące po-
moc uczniów dla najbardziej po-
trzebujących dzieci na świecie. 

Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzie-
ci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej 
przez siebie laleczki, a przez to określą kolor skóry, 
strój, a także imię i wiek, które umieszczą w akcie 
urodzenia. Zabawki zostaną zaprezentowane pod-
czas kiermaszu zorganizowanego w szkole. Każdy 
z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się 
wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowi-
zny. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 
zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw 
najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, 
a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia. Ko-
ordynatorem  projektu jest  Barbara Drab.

Katechetki zajęły się w październiku akcją DZIE-
ŁO NOWEGO TYSIĄCELECIA. Zebrano sporo 

funduszy, które ofiarowane będą 
potrzebującym z ubogich środo-
wisk  rejonów zagrożonym bez-
robociem.

14 października w uroczystych 
strojach, aby podkreślić wagę 
wydarzenia oraz oddać hołd tak 
wybitnej postaci, świętemu Jano-
wi Pawłowi II obchodzono Dzień 
Patrona. Klasy prezentowały 
scenki związane z wojażami za-
granicznymi papieża. Dwa dni 
później swój dzień mieli pierw-
szoklasiści.

Pasowanie na ucznia to jed-
na z ważniejszych imprez w ka-
lendarzu szkolnym. Uroczystość 
swoim przybyciem uświetnił 
Wójt Tadeusz Czajka. Po krót-
kim programie artystycznym 
nadszedł wyczekiwany moment. 
Przedstawiciele klas zgromadzeni 
wokół sztandaru uroczyście ślu-
bowali, że będą dobrymi i uczci-
wymi uczniami, będą strzec ho-
noru szkoły, szanować rodziców 
i nauczycieli oraz kochać swoją 
ojczyznę. Potwierdzeniem tych 
słów było przyrzeczenie złożo-
ne przez wszystkie dzieci. Tak 
oto grono uczniów naszej szkoły 
oficjalnie powiększyło się o 128 
pierwszoklasistów. Nowo paso-
wanym uczniom życzymy wielu 
sukcesów szkolnych.

~ SP TP

WZP.6721.18.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i 
Szkolnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXXII/959/2014 z dnia 14 
października 2014 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie 
ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie  
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Pierwszoklasistom gratulacje złożył Wójt Tadeusz 
Czajka
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Jak co roku we wrześniu, uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego z klasy o profilu ekologicz-
no-turystycznym uczestniczyli w interdyscypli-

narnych zajęciach laboratorium terenowego.
Mając na uwadze osobisty rozwój uczniów oraz 

tworzenie w ich świadomości zintegrowanego sys-
temu wiedzy, umiejętności i postaw, zajęcia zostały 
zaplanowane w ten sposób, aby dotyczyły zagadnień 
z wszystkich nauk przyrodniczych – biologii, geo-
grafii i chemii. 

Uczniowie uczestniczyli m. in. w wykładzie doty-
czącym antropopresji oraz chemicznych zanieczysz-
czeń środowiska i ich wpływu na zdrowie człowie-
ka, prowadzonym przez prof. Barbarę Walną. Warto 
wspomnieć także o sześciogodzinnych ćwiczeniach 
terenowych dotyczących historii geologicznej Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, a także rozpozna-
wania wpływu roślinności, klimatu i innych czyn-
ników glebotwórczych na wykształcenie gleb. 
Uczniowie obserwowali i analizowali profile gle-
bowe, proces i rezultaty zaniku zbiorników wód po-
wierzchniowych oraz powstawanie torfowisk.

Ważnym aspektem z zakresu biologii była obser-
wacja zróżnicowania gatunkowego jako wyniku róż-
norodności siedlisk przyrodniczych, a także rozpo-
znawanie zagrożeń  oraz form ochrony omawianych 
elementów środowiska. Podopieczni samodzielnie 
przeprowadzali obserwacje i pomiary, zarówno w 
terenie jak i w pracowni. Poruszane i analizowane 
problemy oraz  obserwacje wielokrotnie wymagały 
integracji wiadomości z wszystkich nauk przyrodni-
czych. 

Zadania biologiczne pociągały za sobą ponadto 
konieczność planowania, przeprowadzania i doku-
mentowania wyników obserwacji. Ważne było pra-
widłowe rozpoznanie i identyfikacja gatunków roślin 
WPN oraz wykonywanie obliczeń czy wykresów ra-
zem z ich interpretacją, co wymagało umiejętności 
prawidłowego wnioskowania. Wszystkie te umiejęt-
ności są kluczowe jeśli chodzi o nauki przyrodnicze. 

Aspekty chemiczne dotyczyły zmian w środowi-
sku. Łączyły się przy tym z elementami biologicz-
nymi, czyli wpływem tych przebiegów na zdrowie 
człowieka. Zajęcia geograficzne z kolei dały możli-
wość opanowania znajomości form geomorfologicz-
nych i rozwoju umiejętności ich rozpoznawania. 

Ćwiczenia terenowe oraz stacjonarne jak i wykła-
dy prowadzone były  przez posiadających duże do-
świadczenie dydaktyczne pracowników Stacji Eko-
logicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu oraz nauczycielki biologii i geografii li-
ceum.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Terenowe zajęcia interdyscyplinarne  
w Stacji Ekologicznej UAM

Zadaniem nadrzędnym za-
jęć terenowych było stworzenie 
uczniom możliwości rozwijania 
w sobie dociekliwości poznaw-
czej, twórczego rozwiązywania 
problemów i efektywnego współ-
działania w zespole oraz podej-
mowania decyzji. Ich wielowąt-
kowy przebieg miał uświadomić 
zmiany i zagrożenia środowiska 
przyrodniczego. Istotne dla pro-
wadzących było, aby uczniowie 
zrozumieli przyczyny i skutki in-
gerencji człowieka w świat przy-
rody oraz dostrzegali i  prawidło-
wo opisywali obiekty przyrody 
ożywionej. 

Mamy nadzieję, że każdy z 
uczestników przekonał się, jak 
duże znaczenie ma synteza wia-
domości, badania terenowe i inne 
rozwijane podczas zajęć umiejęt-
ności w zdobywaniu i poszerza-
niu wiedzy przyrodniczej. Powin-
ny one zaprocentować w dalszym 
procesie nauczania, już na etapie 
szkolnym, a w późniejszym okre-
sie tym, że uczniowie liceum będą 
prezentowali postawy i zachowa-
nia ukierunkowane na ochronę 
środowiska przyrodniczego.

Nauczycielka liceum
~ Alina Śmidoda
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W dniach od 29 września 
do 3 października go-
ściliśmy w naszej szko-

le grupę naszych niemieckich ko-
leżanek i kolegów z partnerskiej 
szkoły Albertus Magnus Realschu-
le w Hildesheim. Spędziliśmy ra-
zem pięć dni pełnych wrażeń, któ-
rych dostarczyły nam realizowane 
wspólnie projekty krajoznawcze, 
artystyczne, sportowe i rekreacyjne. 

W Poznaniu zwiedzaliśmy 
Ostrów Tumski i okolice Starego 
Rynku, biorąc udział w grze ulicz-
nej. Pokazaliśmy gościom Stary 
Browar, a w Centrum Škoda Auto-
Lab testowaliśmy nasze predyspo-
zycje kierowcy i aktywnie utrwa-
laliśmy zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące użytkowników ru-
chu drogowego. 

Środę spędziliśmy w szkole two-
rząc 16. klasę naszego gimnazjum 
liczącą 26 uczniów, w której języ-
kiem wykładowym był angielski 
na przemian z niemieckim i pol-
skim. Plan lekcji obejmował zaję-
cia sportowe i artystyczne przygo-
towane przez naszych nauczycieli. 

Męska drużyna Alfy-Vector Tarnowo Pod-
górne zakończyła swoje zmagania w Klu-
bowym Pucharze Europy (Varazdin – 

Chorwacja, 29.09-3.10)  na dziesiątym miejscu, 
z łącznym wynikiem 3350. 

Alfa jak zwykle rozpoczęła z wysokiego pułapu 
wystawiając na początek swoich najlepszych za-
wodników i po trzech startach (M. Grędziaka – 615 
kręgli, J. Bonka (574) i L. Torki (584)) zajmowała 
wysokie 3. miejsce, dające nadzieje na bardzo do-
bry końcowy rezultat. Niemniej kolejne występy nie 
potwierdziły aspiracji Alfy. Ostateczny rezultat to 
z pewnością spory niedosyt, choć zaowocował on 
awansem do ligi mistrzów. 

W pierwszej rundzie Champions League, los sko-
jarzył nas drużyną KK Zapresic – mistrzem Chorwa-
cji. Pierwszy mecz z szóstą drużyną klubowego pu-
charu świata Alfa rozegra  22 listopada na wyjeździe, 
a rewanż w Tarnowie Podgórnym – 6 grudnia. Nieza-
leżnie od wyniku w tej rywalizacji, mecz z „naszpi-
kowaną” gwiazdami światowych kręgli chorwacką 
drużyną będzie z pewnością kręglarskim świętem 
w Tarnowie Podgórnym.

Chorwackie potyczki

Dart, zwany inaczej rzutka-
mi lub lotkami, jest coraz 
bardziej popularną dyscy-

pliną sportu. Dzięki standaryzacji 
oraz stosunkowo prostym zasa-
dom, sprawdza się zarówno w spo-
rcie profesjonalnym jak również 
jest miłym sposobem na spędzenie 
wolnego czasu. Polega on na rzu-
caniu lotkami do tarczy z wieloma 
polami, gdzie za każdy rzut gracz 
otrzymuje określoną liczbę punk-
tów w zależności od tego w ja-
kie pole punktowe na tarczy trafi. 
Zwycięża osoba, która uzbiera do-
kładnie określoną liczbę punktów, 
odpowiednią do wybranej przez 
siebie gry. 

Najlepszą zawodniczką wielko-
polskiego darta jest Jolanta Rzep-
ka z sąsiedniej gminy Rokietnica, 
która zaczynając od gry amator-
skiej udowodniła, że należy do ści-

słej czołówki Europy w lotkach. 
Znakomite wyniki na turniejach w 
Polsce i Europie pokazują, że pasja 
może stać się sposobem na realiza-
cję sportowych marzeń. 

– Mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił przy tarczy ser-
decznie zapraszam na stronę inter-
netową www.dartbook.pl – mówi 
Jolanta Rzepka. – Tam znajdują 
się wszystkie informacje dotyczą-
ce turniejów darta w Wielkopolsce. 

~ Jolanta Rzepka

Goście z Hildesheim w baranowskim gimnazjum

Po południu udaliśmy się na strzel-
nicę w Tarnowie Podgórnym. Naj-
lepszy w strzelaniu do celu okazał 
się opiekun grupy niemieckiej, pan 
Paulus.

W czwartek wzięliśmy udział 
w wycieczce po Wielkopolsce, 
podczas której odwiedziliśmy 
Muzeum Pożarnictwa w Rako-

niewicach i Parowozownię w 
Wolsztynie. Natomiast w Nowym 
Tomyślu próbowaliśmy opano-
wać sztukę wikliniarstwa w miej-
scowym Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa. Wieczorem w 
szkolnej stołówce odbyło się spo-
tkanie pożegnalne przygotowane 
przez rodziców.

Ostatniego dnia odwieźliśmy 
naszych przyjaciół na Dworzec 
Główny, gdzie była jeszcze chwila 
czasu na pamiątkowe zdjęcia, za-
kupy i pożegnanie. 

Dziękujemy Dyrekcji gimna-
zjum, nauczycielom prowadzącym 
zajęcia w ramach projektów oraz 
rodzicom za pomoc w przygoto-
waniu i realizacji naszego spotka-
nia z rówieśnikami z Hildesheim. 
Słowa podziękowania kieruje-
my również do władz samorządo-
wych Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz Fundacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży w Warsza-
wie za sfinansowanie tegorocznej 
edycji wymiany.

Uczestnicy wymiany  
z opiekunami

Dart – dyscyplina nieznana
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 ogłoszenia

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze 
zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) 
oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVI/717/2013 z dnia 19.11.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, prze-
znaczam do zbycia nieruchomość

WYKAZ
adres nieruchomości Lusowo w tej. ul. Sikorki
oznaczenie geodezyjne obręb Lusowo; działka 629/1; powierzchnia 13 m2

księga wieczysta KW PO1P/00105692/7 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości działka nr 629/1 - jest niezabudowana, nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, przez działkę 

przebiega podziemny kabel energetyczny eNN
przeznaczenie nieruchomości w mpzp Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą nr IV/22/1998 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r.  opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 3, poz. 40 
działka nr 629/1 jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, powiększenie działek sąsiednich- 
symbol MJ. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek nr: 629/2, 628/2, 593.  
cena sprzedaży brutto (w tym 23% VAT) 2.900,00 zł
informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 15 grudnia 2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 3 listopada 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 24 listopada 2014r. włącznie.
                                                                                               Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVII/738/2013 z dnia 3.12.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam 
do zbycia nieruchomości położone w Sadach w rej. ul. Porzeczkowej.

WYKAZ

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Nr księgi 
wieczystej

Cena 
sprzedaży* Forma i tryb zbycia Nabywca

1. 156/67 86 PO1P/00134646/2 11.134,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/61

2. 156/68 67 PO1P/00134646/2 8.542,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/60

3. 156/69 45 PO1P/00134646/2 4.671,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/59

4. 156/70 53 PO1P/00134646/2 5.682,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/58

5. 156/71 68 PO1P/00134646/2 8.173,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/57

6. 156/72 68 PO1P/00134646/2 8.081,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/56

7. 156/73 63 PO1P/00134646/2 6.905,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/55

8. 156/74 92 PO1P/00134646/2 10.086,10 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym – 
art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/wym. ustawy

właściciel sąsiedniej nieruchomo-
ści  - działki nr 156/54

Opis nieruchomości działki nr 156/67, 156/68, 156/69, 156/70, 156/71, 156/72, 156/73, 156/74 są niezabudowane, nie stanowią samo-
dzielnych działek budowlanych, (nakłady stanowiące zagospodarowanie w/wym. działek stanowią własność właści-
cieli nieruchomości sąsiednich) 

przeznaczenie w pla-
nie 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednoro-
dzinnego w Sadach, w rejonie ulicy Szkolnej i Lusowskiej, zatwierdzonym uchwałą nr LI/476/97 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dnia 16 grudnia 1997r..  opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 28, poz. 263, działki nr: 156/67, 156/68, 
156/69, 156/70, 156/71, 156/72, 156/73, 156/74 położone są na terenie rolnym symbol 1R, przeznaczone pod posze-
rzenie sąsiednich nieruchomości 

Dodatkowe informa-
cje 

Nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

*cena sprzedaży zawiera wartość , koszty związane ze sprzedażą, zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług.(tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 15 grudnia 2014r. włącznie. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 3 listopada 2014r. na okres 21 dni tj. do dnia 24 listopada 2014r. włącznie.    
                                                                                                                       Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
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Pół roku przygotowań, trzy dni w Tarnowie 
Podgórnym i już po! Piątek i sobota (niedziela 
to już dzień wyjazdów) minęły błyskawicznie. 

Trzynaście meczów, siedemdziesiąt troje: zawodni-
ków i zawodniczek na parkiecie. Do tego paręnaście 
osób towarzyszących.

Zaczęliśmy w piątek meczem Gr. A, BK Kalinin-
grad : Oldboys Działdowo 50:35 (Rosjanie pokazali 
kawał dobrej koszykówki i już widać było, że będą 
faworytami!) Rozegraliśmy także mecz Wschód – 
Zachód zakończony rezultatem 41:21. Ruszyła też 
grupa B-  Betomex Koszalin : Słupsk 60:37

Zespół juniorek starszych z Działdowa pojawił się 
niekompletny, w składzie czteroosobowym. Uzgod-
niono więc, że ich skład zostanie uzupełniony na sta-
łe przez Żanetę Karwat oraz w miarę potrzeby przez 
zawodniczki z Poznania. I w takim składzie (uzupeł-
nione przez Agatę Jurkowlaniec i Joannę Kijewską) 
wyraźnie wygrały z Toruniem: Consus Old Basket 
Toruń : Działdowo 10:42

Sobota i kolejne mecze eliminacyjne. Rano infor-
macja, że w nocy Działdowo ściąga posiłki i z Po-
znania przybywa czołowy koszykarz poznańskiej 
Ligi Amatorskiej Koszykówki Łukasz Łagodzki. Dla 
przeciwników robi to niestety różnicę ....

Oto wyniki końcowych meczów grupowych:
Gr. B  Słupsk : Consus Old Basket Toruń 21:43
Gr. A  Oldboys Działdowo : Chyże Dziadki Poznań  53:31
Gr. B  Consus Old Basket Toruń : Betomex Koszalin 55:42
Gr. A  Chyże Dziadki Poznań : BK Kaliningrad 26:34

Juniorki starsze i mecz Działdowo – Poznań. W ze-
spole Działdowa zostaje Joanna Kijewska, zatem oba 
zespoły mają po 6 zawodniczek. Ambitne działdow-
czanki (uff, ale ładnie brzmi) wygrywają pewnie: 
Działdowo : Chyże Laski Poznań 48:27. 

Chyże Dziadki w akcji!
Po przerwie obiadowej nadszedł czas na mecze o miejsca. Chyże 

Dziadki przeciwko Słupskowi grają o miejsce V. Nie byliśmy gościnni: 
V/VI Chyże Dziadki Poznań : Słupsk 50:39. Trzeci mecz juniorek de-
cydujący o miejscu II. Zacięty, jeden punkt decyduje! Chyże Laski Po-
znań : Consus Old Basket Toruń 27:28.  Waga meczy rośnie. Mecz o III 
miejsce bez historii, pomijając wynik. Przygniatająca przewaga „Dział-
dowa”, spokojne przetrwanie Koszalina. III/IV Oldboys Działdowo : 
Betomex Koszalin 71:25

I na koniec mecz o I miejsce. Niezwykle wyrównany, z emocjami 
godnymi NBA! Poszczególne kwarty (Kaliningrad : Toruń) 11:6, 10:9, 
7:12, 12:8. W końcówce spada za przewinienia techniczne K. Wilan-
gowski. Ostatnie siedem sekund przerywane faulami. Przy dwóch punk-
tach przewagi Kaliningradu Toruń nie trafia tzw. stuprocentowej okazji 
pod koszem (swoją drogą przypadłość częsta na tej hali), zawodnicy 
Torunia faulują, ale najlepszy gracz przeciwników G. Avdeev trafia trzy 
rzuty osobiste i wygrana pięciopunktowa. I/II BK Kaliningrad : Consus 
Old Basket Toruń 40:35

Aktywność sportowa dobiegła końca! Przenosimy się do hotelu, gdzie 
nastąpi wręczenie pucharów. Na początek kolejno zespoły od ostatniego 
miejsca otrzymają z rąk organizatorów i Wójta Tadeusza Czajki pucha-
ry, pamiątkowe statuetki i dyplomy potwierdzające udział w Turnieju. 
Nagrody indywidualne otrzymali najlepsi zawodnicy zespołów.

Oto oficjalne wyniki 
OLDBOYE
I m. BK Kaliningrad 

II m. Consus Old Basket Toruń 
III m. Oldboys Działdowo 
IV m. Betomex Koszalin 
V m. Chyże Dziadki Poznań 
VI m. Słupsk

JUNIORKI STARSZE
I m. Działdowo 

II m. Consus Old Basket Toruń 
III m. Chyże Laski Poznań

Do zobaczenia za rok!
~ Robert Dabrowski i Przemysław Jurkowlaniec
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Zawodnicy III-ligowej drużyny GKS Tarnovii 
Tarnowo Podgórne od 10 października mają 
nowego trenera. Został nim Piotr Reiss. Na 

początku października po przegranej 0:3 w meczu 
z Wdą Świecie z prowadzenia zespołu zrezygnował 
trener Karol Brodowski. 

W ciągu tygodnia poprzedzającego mecz z Unią 
Solec Kujawski zajęcia z zespołem prowadził trener 
Marek Giese. Debiut trenerski Piotra Reissa przypadł 
na mecz z Unią Solec Kujawski, zespołem, który był 
w tabeli za drużyną Tarnovii. O takich spotkaniach 
mówi się, że są meczami o sześć punktów.

Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak wspomniane 
zmiany na ławce trenerskiej wpłyną na postawę ze-
społu w tym niezwykle ważnym dla dalszych losów 
beniaminka spotkaniu.

Od początku zaznaczyła się przewaga GKS Tar-
novii. Jednak widać było dużą nerwowość w grze 
gospodarzy. Unia grała pewnie w obronie i próbo-
wała kontrować. Groźne były stałe fragmenty gry 
w wykonaniu gości. Końcówka I połowy przynio-
sła wielkie emocje. Najpierw w 43. minucie po do-
środkowaniu Mańczaka, Kamil Bździel pokonał na 
„raty” bramkarza gości. Kiedy wydawało się, że go-
spodarze zejdą na przerwę z jednobramkową prze-
wagą, nastąpiło zbyt krótkie wybicie piłki po rzu-
cie rożnym dla rywali, a potem nieudana pułapka 
ofsajdowa. Damian Mikołajczyk doprowadził do 
wyrównania. 

Początek drugiej połowy należał do gospodarzy. 
W 54. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego 
Artura Grządzielewskiego, Arkadiusz Trzciński gło-
wą skierował piłkę do bramki Unii. Goście zaczę-
li zdecydowanie atakować, chcąc za wszelką cenę 
doprowadzić do wyrównania. Mnożyły się sytuacje 
podbramkowe po obu stronach boiska. W końców-
ce spotkania zaznaczyła się przewaga gospodarzy. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw 
w 83. minucie Bartosz Dylewski po indywidualnej 
akcji bardzo przytomnie pokonał bramkarza gości, 
a następnie rozgrywający bardzo dobre zawody Ar-
kadiusz Trzciński ograł w polu karnym obrońców 
gości i precyzyjnym uderzeniem ustalił wynik me-
czu na 4:1. Myślę, że trudno było sobie wymarzyć 
lepsze zakończenie tego emocjonującego dla za-
wodników, trenerów oraz działaczy tygodnia.

Zespół Tarnovii zagrał w meczu z Unią w następu-
jącym składzie: Brzuśkiewicz – Dorna, Scherfchen, 
Jankowski, Połczyński – Niemczyk /78’ Maćkowiak/, 
Trzciński, Kowal /53’ Gregorek/, Bździel, Mań-
czak /72 ‚ Dylewski/, Grządzielewski /85’ Kubicki/ 
Bramki: 1:0 43’ Kamil Bździel, 1:1 45’ Damian Mi-
kołajczak /dla Unii/, 2:1 54’ Arkadiusz Trzciński, 3:1 
83’ Bartosz Dylewski, 4:1 90’ Arkadiusz Trzciński.

Piotr Reiss trenerem GKS Tarnovii. Wymarzony 
debiut. Ale o punkty trzeba walczyć do upadłego

W kolejnym meczu pod wodzą trenera Piotra Reissa zespół GKS Tar-
novii zmierzył się w Wągrowcu z miejscową Nielbą. Zespołem, któ-
ry szczególnie na własnym obiekcie jest bardzo groźnym rywalem dla 
przyjezdnych. Od początku spotkania zaznaczyła się przewaga gospo-
darzy. Jednak w 7. minucie po podaniu Gregorka, Kamil Bździel uderza 
piłkę głową minimalnie pudłując. Mecz jest wyrównany, ale niestety 
w czasie przerwania jednej z akcji rywali Maciej Scherfchen fauluje 
zawodnika gospodarzy i otrzymuje 4 żółtą kartkę w tej rundzie rozgry-
wek, która eliminuje z gry w kolejnym meczu.

W drugiej połowie Nielba bardzo zdecydowanie atakuje i w 58. mi-
nucie po rzucie rożnym przy biernej postawie obrony Tarnovii Miko-
łajczak zdobywa pierwszego gola dla gospodarzy. Podopieczni Piotra 
Reissa nie załamują się utratą gola i kilka minut później po podaniu 
Gregorka Arkadiusz Trzciński doprowadza do wyrównania. Tarnowia-
nie przejmują inicjatywę i mają okazję do objęcia prowadzenia. Nieste-
ty w 84. minucie faul Artura Dorny i gospodarze mają rzut wolny z 40 
metrów. Uderzenie na bramkę zawodnicy  i bramkarz Tarnovii nie re-
agują i piłka ląduje w siatce. Końcówka spotkania nie przynosi zmian 
i punkty zostają w Wągrowcu.

Zespół GKS Tarnovii wystąpił w następującym składzie:
 Jacek Brzuśkiewicz - Maciej Scherfchen, Maksymilian Jankowski, 

Krzysztof Połczyński, Artur Dorna, Arkadiusz Trzciński, Krystian Mań-
czak /65’ Paweł Kowal/, Karol Gregorek, Kamil Bździel, Bartosz Dy-
lewski /83” Tymoteusz Zieleśkiewicz/, Artur Grządzielewski /87’Ro-
bert Bochiński/
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Na zakończenie rundy jesiennej zespół GKS Tar-

novii zmierzy się 15 listopada o godzinie 14.00 we 
Włocławku z miejscową Włocławią.   

Zespół rezerw występujący w grupie II A klasy 
po ośmiu kolejkach rozgrywek zajmuje 3. miejsce 
z dorobkiem 16 punktów i stosunkiem bramek 20 – 
12. Do lidera Szturmu Junikowo tarnowianie tracą 6 
punktów.

Bardzo dobrze spisują się zawodnicy druży-
ny juniorów młodszych, którzy wygrali do tej pory 
wszystkie mecze i przewodzą w swojej grupie z im-
ponującym bilansem bramkowym 32:1.

Zespół juniorów starszych spisuje się niestety 
znacznie gorzej i ma na swoim koncie zaledwie jed-
no zwycięstwo i przedostatnie miejsce w tabeli swo-
jej grupy.

Niezła gra w pierwszej połowie nie wystar-
czyła na lidera

Start Warlubie jest aktualnym liderem III ligi 
grupy kujawsko-pomorko-wielkopolskiej. Jed-
nak wyniki rozgrywek wskazują, że nie ma 

zdecydowanych faworytów i grając z zaangażowa-
niem i mądrze taktycznie można pokusić się o zdo-
bycze punktowe. Szkoda, że te elementy pojawiły się 
w grze GKS Tarnovii tylko w I połowie meczu ze 
Startem. Już w 5. minucie po przypadkowej „ręce“ 
w polu karnym, goście po uderzeniu Zaremby, objęli 
prowadzenie. Tak szybka utrata bramki nie załamała 
podopiecznych Piotra Reissa. Ataki jednak załamy-
wały się na defensywie gości. Brakowało większego 
zdecydowania i determinacji. Druga połowa można 
powiedzieć, że się odbyła. Niepewna gra w obro-
nie – widoczny był brak pauzującego za zółte kartki 
Macieja Scherfchena, goście nie mieli problemów z 
podwyższeniem prowadzenia. 

Najpierw Maziarz w 53. minucie będąc niepilno-
wany na 12-tym metrze pola karnego strzela drugie-
go gola, a następnie Urtnowski wychodzi sam na sam 
z Brzuśkiewiczem i lider zdobywa kolejnego gola. 
Gości byli lepsi, ale to nie usprawiedliwia błędów i 
niestety braku zaangażowania i determinacji w grze.

Skład: Jacek Brzuśkiewicz – Krzysztof Połczyń-
ski, Kamil Maćkowiak, Maksymilian Jankowski, 
Artur Dorna, Arkadiusz Trzciński, Paweł Kowal 
/72‘Kamil Krzyżan/, Mateusz Niemczyk /68‘ Ro-
bert Bochiński/, Kamil Bzdziel, Artur Grządzielew-
ski /55‘ Bartosz Dylewski/, Krystian Mańczak /55‘ 
Karol Gregorek/

Trzeba się uczyć od najlepszych.  

Na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki do 
Tarnowa Podgórnego przyjechali młodzi 
niemieccy piłkarze – reprezentanci Dolnej 

Saksonii – rocznik 2000, którzy w piątek, 31. Paź-
dziernika, na boisku Tarnovii zmierzyli się w meczu 
towarzyskim z reprezentacją Gminy Tarnowo Pod-
górne.  

Sportowy patronat nad tym niecodziennym wydarzeniem objął prezes 
Gminnego Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo Podgórne Zbigniew 
Trawka. Był smaczny poczęstunek dla zawodników oraz kibiców, co na 
pewno wpłynęło na sympatyczną atmosferę tej potyczki. 

Związek piłkarski Dolnej Saksonii utrzymuje od wielu lat ścisłe kon-
takty z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej, co owocuje ciekawymi 
sportowymi wydarzeniami. Duża w tym zasługa trenera związkowego 
Dolnej Saksonii, byłego piłkarza Pogonii Szczecin, Dariusza Szuberta. 

Reprezentacja rocznika 2000, składa się z zawodników ze znaczących 
w niemieckiej piłce klubów takich jak: Hannover 96, VFL Wolsburg, 
które grają w Bundeslidze oraz Eintracht Brunszwik, VFL Osnabruck, 
SV Meppen, SC Gottingen, JFV Nordwest. Poziom szkolenia oraz jego 
organizacji w Niemczech jest na razie marzeniem naszych młodych pił-
karzy, trenerów i działaczy. Widać to było wyraźnie na boisku. 

Goście wystąpili w składzie: Reuter/Beackemaeyer – Deeke, Laken-
macher, Damer, Delidumam, Aytun, Karak, Kuhn, Nazare-Vaz, Reede-
mann, Stach, Urban, Went, Loker, Wenzel, Dickmann, Wiedenmeier.
Trenerami drużyny Dolnej Saksonii byli Tom Kissner oraz Klaus Tscha-
cher. 

Rywalem była prowadzona przez trenera Artura Dzięciątkowskiego 
reprezentacja Gminy Tarnowo Podgórne, w której wystąpili: Kołtuński 
Artur, Radzikowski Mikołaj, Baranowski Kamil, Jasłowski Leon,  Cio-
sek Krzysztof, Mikołajczak Michał, Kabaciński Filip, Wentland Maksy-
milian, Bartkowiak Hugo, Piaskowski Eryk, Chudak Patryk, Żuchowski 
Damian, Barełkowski Stanisław, Grajewski Mikołaj, Grajewski Kacper, 
Kopydłowski Dawid i Sękowski Jakub.

Reprezentanci Dolnej Saksonii, jak przystało na piłkarski narybek z 
kraju mistrza świata, pokazali niezwykłe wysokie umięjętności, zarów-
no indywidualne, jak i zespołowe. Mimo ambitnych wysiłków tarno-
wianie nie mogli im dorównać. Jak się uczyć, to od najlepszych. Może 
to jest czasem bolesne, ale jak mawiają starzy górale „jak się nie wy-
wrócis, to się nie nauczys”. Mecz zakończył się porażką tarnowian 0:12, 
ale mamy nadzieję, że wszyscy z tego meczu wyciągnęliśmy wnioski. 
Wiemy, ile nam brakuje w szeroko rozumianym procesie szkolenia do 
niemieckiego futbolu. Trzeba działać, aby ten dystans systematycznie 
zmniejszać. Dobrze, że w Tarnowie Podgórnym są podejmowane dzia-
łania, aby do tego doprowadzić. 

~ GKS

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka, Prezes GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne - Zbigniew Trawka z kapitanami obu drużyn
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Ania Lis: Zakończył się se-
zon kolarski 2014. Jak Pan go 
ocenia?

Grzegorz Wasielewski: Bardzo 
pozytywnie. Przyjęte założenia 
sportowe osiągnęliśmy z na-
wiązką. W minionym sezonie 
planowaliśmy utrzymać poziom 
sportowy z roku poprzedniego, 
tymczasem udało się te wyniki 
znacznie poprawić.

Wiem, że osiągnięć sporto-
wych było wiele, ale które spo-
śród nich były najcenniejsze? 

Sezon kolarski 2014 zakoń-
czyliśmy z dorobkiem dwudzie-
stu czterech medali mistrzostw 
Polski i jednego mistrzostw Eu-
ropy, a w klasyfikacji polskich 
klubów kolarskich zajęliśmy 
wysokie trzecie miejsce. Poza 
tym nasz Klub w sportowym  
współzawodnictwie dzieci i mło-
dzieży zdobył 344 punkty, czyli 
o blisko 100 więcej niż w 2013 
r. Dodam, że ubiegły rok był 
także bardzo dobrym pod wzglę-
dem wyników sportowych. 

Sekretem sukcesu w postaci 
dynamicznego rozwoju Klubu 
jest…?

Kluczem do sukcesu jest dobra 
praca trenerów i zawodników 
oraz przyjęty przez nas system 
szkolenia. Polega on na wspiera-
niu Uczniowskich Klubów Spor-
towych, w których nasi obecni 
zawodnicy rozpoczynali swoją 
przygodę z kolarstwem. Poza or-
ganizacją i sprzętem zapewnia-
my tym klubom również  kadrę 
trenerską, którą – nie będę ukry-
wał – mamy bardzo doświadczo-
ną. W gronie tych szkoleniow-
ców są Zbigniew Szymański 
i Piotr Broński, który jest do-
świadczonym zawodnikiem 
i trenerem z bardzo dobrym 
przygotowaniem teoretycznym 
oraz posiada jedną z najwyż-
szych klas trenerskich. Z ekipy 

KONIEC DRUGIEGO SEZONU
Wywiad z Prezesem Klubu Kolarskiego „TARNOVIA” Tarnowo Podgórne  
Grzegorzem Wasielewskim.

młodszych szkoleniowców wy-
mienię kolegów Konrada Błasz-
czyka i Konrada Olejniczak, któ-
rzy wnoszą  powiew młodości 
w funkcjonowaniu Klubu.

Wymienił Pan zasoby ludz-
kie, a co z finansowymi? 

Nie da się ukryć, że kolarstwo 
to kosztowna dyscyplina. Kosz-
ty generuje sprzęt oraz wyjazdy 
na wyścigi w kraju i za granicą. 
Naszą działalność finansujemy 
ze środków samorządu gminne-
go i sponsorów. Za bardzo dobre 
wyniki sportowe otrzymujemy 
także wsparcie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Strategiczny-
mi sponsorami klubu są firmy: 
Alter SA, Postal Steel Group 
oraz Product Plus. 

Za te wsparcie bardzo dziękuję 
wszystkie sponsorom i donato-
rom KK Tarnovia. To dzięki nim 
od dwóch lat działamy jako sa-
modzielny klub. Zmiana organi-
zacyjna pozwoliła mi się skupić 
na jednej dyscyplinie sportowej. 
Nie muszę łagodzić napięć mię-
dzy kilkoma sekcjami jak miało 

to miejsce wcześniej. Ten fakt 
ma także wpływ na osiągane 
w ostatnich dwóch latach bardzo 
dobre wyniki sportowe.

Tegoroczny dorobek meda-
lowy Klubu to również owoc 
pracy zawodników. Którzy 
najbardziej się do niego przy-
czynili? 

Kolarstwa jest dyscypliną 
zespołową, w której wszyscy 
pracują na sukces jednej oso-
by – lidera. Spośród naszych 
zawodniczek i zawodników na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
gują: Julita Jagodzińska – II 
wicemistrzyni Europy i meda-
listka mistrzostw Polski, Jagoda 
Garczarek – trzykrotna Mistrzy-
ni Polski (obie startują w kat. 
Junior) oraz Dominika Borkow-
ska, która zdobyła trzy medale 
mistrzostw Polski (kat. młodzie-
żowiec), Mikołaj Gutek – Mistrz 
Polski i trzynasty junior Świata 
w jeździe indywidualnej na czas, 
Wojciech Sykała pięciokrot-
ny medalista mistrzostw Polski 
U23. Dodam też, że juniorzy 
zostali Drużynowymi Mistrzami 
Polski, a młodzieżowcy Wicemi-
strzami. 

A co Panu udało się osią-
gnąć?

Wiele, ale wymienienie 
wszystkiego zajęłoby sporo 
miejsca. Niestety tytułu mistrza 
Polski w kolarstwie nie zdoby-
łem, za to w młodości uprawia-
łem lekkoatletykę, ale bardzo 
krótko. Przez dwie kadencję 
byłem radnym powiatu poznań-
skiego pełniąc miedzy inny-
mi funkcję Przewodniczącego. 
W Polsce najwyższy urząd, czyli 
Prezydenta RP, można pełnić 
tylko przez dwie kadencję. Wy-
chodzę z założenia, że wszelkie 
funkcje z wyboru powinno się 
pełnić maksymalnie dwie kaden-
cje, żeby dać szansę innym, naj-
lepiej ludziom młodym. 

Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Wasielewski (pierwszy z prawej)  
i jego kolarze
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W piątek, 24 października, 
na boisku „Orlik” w Przeźmie-
rowie odbył się I FIRMOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O 
PUCHAR WÓJTA GMINY 
TARNOWO PODGÓRNE. Or-
ganizatorem zawodów był UKS 
2007 LUSOWO, a patronat objął 
Wójt Tadeusz Czajka. Do rywa-
lizacji w spotkaniu przystąpiło 6 
firm, działających na terenie na-
szej Gminy: GUSMA SADY ME-
TAL, AUCHAN SWADZIM, DE-
CATHLON SWADZIM, OSIR 
TARNOWO PODGÓRNE, MAN 
BUS SADY oraz WUEFCLUB. 

Firmowy Turniej Piłki Nożnej w Przeźmierowie

Poziom piłkarski, jak na turniej 
amatorski, był dobry i wyrówna-
ny. Cieszyło również zachowanie 
ok. osiemdziesięciu uczestników 
zawodów (piłkarzy i kibiców), 
gdyż było kulturalne i nie budzi-
ło zastrzeżeń. Najlepszym zespo-
łem okazała się drużyna MAN 
BUS SADY, w tejże drużynie był 
najskuteczniejszy zawodnik tur-
nieju Maciej Walkowiak (5 zdo-
bytych goli). Natomiast najlep-
szym bramkarzem zawodów był 
Damian Romanowski z GUSMA 
SADY METAL, który do końca 
turnieju zachował czyste konto 
bramkowe.

Na zakończenie turnieju Wójt 
Tadeusz Czajka wręczył puchar 
i statuetki. Sprawdzone również 
zostały piłkarskie umiejętności 
Wójta. Zadaniem było pokonanie 
najlepszego bramkarza turnieju 

z rzutu karnego. Podczas trzech 
prób, została zdobyta jedna bram-
ka pewnym strzałem w bok siatki.

Organizatorzy kierują podzię-
kowania dla firmy Komplet Pol-
ska z Tarnowa Podgórnego, która 
podarowała słodkości dla wszyst-
kich obecnych na turnieju. 

Tabela końcowa
1. MAN BUS SADY  – 12 pkt
2. GUSMA SADY METAL  
 – 11 pkt
3. DECATHLON SWADZIM  
 – 9 pkt
4. WUEFCLUB  – 5 pkt
5. AUCHAN SWADZIM – 5 pkt
6.  OSIR TARNOWO  

PODGÓRNE  – 0 pkt

UKS 2007 LUSOWO
Rafał Tucholski  

i Mateusz Kwaśniewski

GUSMA SADY METAL

Zwycięska drużyna MAN BUS SADY

DECATHLON SWADZIM

WUEFCLUB

AUCHAN SWADZIM

OSIR TARNOWO PODGÓRNE
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Młodzieżowa drużyna 
kręglarska OSiR Vec-
tor Tarnowo Podgórne 

zadebiutowała w rozgrywkach 
Międzyokręgowej Ligi Senio-
rów. Pierwszy turniej rozegrano 
11 października na kręgielni we 
Wronkach. W składzie naszej dru-
żyny zagrali: Anita Szponar, Ma-
ciej Kozłowski, Łukasz Kasprzak, 
Mateusz Gromadecki i Patryk 
Mrowiec. Poza drużyną z Tar-
nowa Podgórnego w zawodach 
wzięły udział drużyna gospoda-

Drugie zwycięstwo w roz-
grywkach III ligi męż-
czyzn  odnotowal i 

koszykarze GKS Tarnovia Tar-
nowo Podgórne. 26 październi-
ka we własnej hali podopieczni 
trenera Macieja Dudzika po-
konali MKK Gniezno 68:65 
(15:18, 12:20, 28:13, 13:14). 
Dla Tarnovii punkty zdobyli: 
Marcin Eichert 25, Marcin No-
cek 10 (2), Rafał Milczyński 10, 
Maciej Piazdecki 10, Rafał Bart-
kowski 7 (1), Jędrzej Fornalik 2, 
Adam Niepoń 2 i Karol Kowa-

lewski 2. Pierwsze zwycięstwo 
w sezonie 2014/2015 koszyka-
rze odnotowali na wyjeździe po-
konując Gryf Goleniów 66:52 
(16:18, 21:8, 14:5, 15:21). Ko-
lejny mecz przed własną pu-
blicznością zostanie rozegra-
ny 25 listopada (godz. 12:00) 
w hali sportowej OSiR w Tarno-
wie Podgórnym. Przeciwnikiem 
Tarnovii będzie drużyna Funda-
cji PBG Basket Junior Poznań. 

~ Ania Lis

DEBIUT WŚRÓD SENIORÓW rzy – Dziewiątka Amica Wronki 
i Zatoki Puck. Dla OSiR Vector 
najlepszy wynik uzyskał Maciej 
Kozłowski, który zagrał 550 krę-
gli, a następnie Łukasz Kasprzak 
– 537 i Anita Szponar – 531. Nie-
stety poniżej oczekiwań zagrał 
Patryk Mrowiec, który po 60. rzu-
tach zdobył 231 kręgli, w efekcie 
czego został zmieniony przez Ma-
teusza Gromadeckiego – zdobyw-
cę 218 kręgli. Pierwszy turniej 
MLS wygrała drużyna z Pucka, 
która zdobyła 2138 kręgli, dru-
ga była 9.Amica Wronki – 2096, 
a OSiR Vector – 2067. 

~ Ania Lis

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w taekwondo olimpijskim były ostatnimi za-
wodami w sezonie 2014, w których wzięli 

udział zawodnicy i zawodniczki sekcji taekwondo UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne. Do MMM, które odbyły się 
25 października w hali sportowej OSiR w Tarnowie Pod-
górnym, zgłosiło się stu trzydziestu zawodników. Spo-
śród reprezentacji UKS Atlas najlepszy wynik uzyskał 
Jędrzej Wróblewski, który zdobył srebrny medal. Poza 
nim wysokie piąte miejsce zajęła Agata Strykowska. 
Podsumowując krótko sezon, wśród najcenniejszych 
medali wymienię złoty Zuzanny Roszkiewicz i brązowy 
Piotra Graczyka zdobyte na mistrzostwach Polski oraz 
dwa brązowe Adriana Szambelana i Aleksandry Kukot-
ko zdobyte na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Sekcja prowadzi zapisy do grup dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, 
zainteresowanych odsyłam do kontaktu z trenerem To-
maszem Gorwą pod nr tel. 669 180 861. ~ Ania Lis

TAEKWONDO 
MŁODZIKÓW

DWA ZWYCIĘSTWA 
KOSZYKARZY
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z archiwum 
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrze-

nia w przeszłość. Poniżej 
przedstawiamy kilka ar-
tykułów, które znalazły 
się na łamach „Sąsiadki ~ 
Czytaj” 10 i 20 lat temu.    

~ Redakcja 
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DAM PRACĘ
• Firma sprzatajaca zatrudni panie z 
okolic Przeźmierowa, Tarnowa Pod-
górnego. Tel. 603-635-878
• Kierowcę z kat. C+E zatrudnię 609 
659 932
• Zatrudnię Panią (rencistkę/emeryt-
kę) z Przeźmierowa lub okolic do pro-
wadzenia domu - od 2-4 godzin. Tel. 
691 362 559
• Przyjmę pracownika produkcyjno-
-gospodarczego, ogrodnika na etat. 
Oferty proszę składać w siedzibie fir-
my: Ideal, ul. Szamotulska 2, 62-081 
Chyby w godz. 8.00 – 15.00.

• Szukam Pani do sprzątania domu 
jednorodzinnego w Chybach. Praca 1- 
2 razy w tygodniu. Proszę o kontakt 
osoby z doświadczeniem, bardzo skru-
pulatne, które znają się na swojej pra-
cy. Telefon: 603 854 540
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała. 
Przeźmierowo 61 8142 745
• Zatrudnię osobę do sprzątania hal 
produkcyjnych i pomieszczeń biuro-
wych w Tarnowie Podgórnym - 3 razy 
w tygodniu po 3 godziny. Firma Herba-
Bios, tel. 600-431-003
• Przyjmę pokojową do pracy w  Ho-
telu Orange w Przeźmierowie. Prosimy 
przesyłać swoje CV na adres: T.pia-
tek@hotelorange.pl lub składać oso-

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

biście w recepcji Hotelu Orange Prze-
źmierowo.
• Poszukujemy osób do pracy w hi-
permarkecie jako pracownik hali lub 
kasjer. Wymagane aktualne badania 
sanepidu. Oferujemy szkolenie kasjer-
skie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
elastyczny czas pracy. Kontakt: po-
znan@jobman.pl, 510-050-800
• Zatrudnimy pracowników produkcji. 
Umowa o pracę, pełny etat. Wynagro-
dzenie: 12 zł brutto/h. Adres do kontak-
tu: rekrutacja@hammer-poznan.pl.

SZUKAM PRACY
• Kosmetyczka z dojazdem do klient-
a-pedicure,manicure,rzęsy,hybrydy,mi

krodermabrazja,kwasy,henna,wosk,lip
osukcja itp.510-798-699 
• Pani posprzata dokładnie dom, firmę. 
Posiadam prawo jazdy, jestem z Wyso-
gotowa. Jestem dokładna i uczciwa . 
tel. 720867124 e mail amandax@o2.pl
• Rencista podejmie się pracy dodat-
kowej - wycinka drzew, krzewów i in-
nych prac ogrodniczych oraz remonto-
wych. tel. 515-336-526
• Opiekunka zajmie się osobą starszą 
w Przeźmierowie - 508 78 43 49

Naszej Koleżance  

Grażynce Konwerskiej
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia

z powodu śmierci męża

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

Gimnazjum w Baranowie

DWUPOKOJOWE
DO WYNAJĘCIA

PRZEŹMIEROWO
787 924 178

KUPIĘ DOM
tel. 603 188 487

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

NIEMIECKI
korepetycje
507 946 733

OKAZYJNIE SPRZEDAM
NOWY DOM 99m/760m

STAN DEWELOPERSKI
6 km od Tarnowa Podgórnego

782 785 462

Naszej Koleżance 

Bogumile Walkowiak 
wyrazy szczerego współczucia z 

powodu śmierci Męża  

Brunona Walkowiaka 

składają koleżanki i koledzy  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

z Tarnowa Podgórnego

PODZIĘKOWANIE:

Wszystkim, z którymi dane mi było współpracować podczas mojej pracy w Ra-
dzie Gminy, za okazane zaufanie, pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję.  

 Elżbieta Łowicka

Naszej koleżance 

Bogumile Walkowiak
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Męża

składają
koleżanki i koledzy 
z KWW Mój Dom
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Jazda zgodnie z tacho, porządny sprzęt
wypłata na czas.

Zapraszamy też kierowców z małym doświadczeniem

Zatrudnimy kierowcę
w ruchu międzynarodowym C+E

tel. 603 611 408 • e-mail: grandcompany@wp.pl

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 STOMATOLOGIA

Ze statystyk wynika, że ubiegły rok okazał się pod względem liczby transakcji na rynku nieruchomości nie tylko lepszy od 
2012, ale także porównywalny z rekordowym rokiem 2007. W roku bieżącym następuje dalsze ożywienie i jest to dobry 
czas zarówno deweloperów, jak i potencjalnych klientów. Już pierwsza połowa roku zakończyła się dobrymi wynikami, 
a co za tym idzie, na rynku pojawiają się nowe inwestycje, a istniejące są rozbudowywane o kolejne etapy.

Dynamiczny wzrost

    Według danych publikowanych przez GUS, w pierwszych pięciu miesiącach roku wydano pozwolenia na budowę ponad 
61 tys. mieszkań, czyli o 14,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Z kolei liczba mieszkań, których budowę 
rozpoczęto, wzrosła o 23,8 proc. 
    Większość � rm deweloperskich zarejestrowała zwiększenie liczby transakcji. – Już w minionym roku zanotowaliśmy wyraźny 
wzrost sprzedaży. Tendencja się utrzymuje. Klienci najczęściej wybierają domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, chociaż 
także największe i najdroższe domy wolnostojące cieszą się dużym zainteresowaniem. Atrakcyjna pod wieloma względami oferta, 
portfolio zrealizowanych z powodzeniem obiektów i wieloletnie doświadczenie rynkowe – to według naszej � rmy recepta na sukces 
– mówi Dawid Sztandera, prezes zarządu � rmy Novum Plus, która w podpoznańskim Lusówku realizuje Osiedle Rozalin.
Zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości można było zaobserwować m.in. podczas poznańskiej odsłony Targów 
Mieszkań i Domów. Przedsięwzięcie, które odbywa się we wrześniu i październiku, w największych polskich miastach, jest 
obowiązkową imprezą dla wszystkich tych, którzy planują zakup własnego lokum. – Targi umożliwiają rozeznanie się w sytuacji 
na rynku nieruchomości i zapoznanie się z ofertą większości deweloperów z danego regionu. Do uczestnictwa zachęca szeroki 
wybór ofert � rm budujących zarówno na terenie miasta, jak i okolic, możliwość bezpośredniej rozmowy z deweloperami, a także 
z doradcami � nansowymi i pośrednikami obrotu nieruchomości – komentuje Dawid Sztandera.

Źródła ożywienia

     Jakie są przyczyny ożywienia na pierwotnym rynku nieruchomości? Jednym z powodów, dla których zainteresowanie 
inwestycjami deweloperskimi wzrosło i nadal będzie wzrastało, jest wprowadzenie wraz z nowym rokiem rządowego programu 
Mieszkanie dla Młodych, który przewiduje pomoc państwa tylko wtedy, gdy decydujemy się na zakup nowo wybudowanego 
mieszkania lub domu. – Młodzi ludzie mogą liczyć na dość dużą pomoc, w zależności od liczby dzieci, państwo dopłaci do kredytu 
od 10 do 20 proc. ceny kupowanej nieruchomości – mówi Aleksandra Gruszczyńska, doradca � nansowy.
    Na wzrost sprzedaży mieszkań ma również wpływ fakt, że od stycznia bieżącego roku weszła w życie znowelizowana 
Rekomendacja „S”, która dotyczy reguł przydzielania kredytów hipotecznych. – Od początku roku na przyznanie kredytu możemy 
liczyć tylko wtedy, gdy posiadamy minimum 5 proc. wkładu własnego. Z roku na rok wkład będzie musiał być coraz większy, aż 
w roku 2017 wyniesie 20 proc. Ponadto kredyt będzie można wziąć na maksymalnie 35 lat – dodaje Aleksandra Gruszczyńska.
    Poza bardziej liberalną polityką banków i niskimi stopami procentowymi, które zwiększają dostępność kredytów, do zakupu 
zachęcają także stabilne i relatywnie niskie ceny nieruchomości. Z zestawień wynika, że średnia kwota, jaką trzeba zapłacić za 
metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim w Poznaniu wynosi ok. 4800 zł brutto. Kilka miesięcy wcześniej cena 
ta była średnio o 1000 zł wyższa. Jeszcze mniej zapłacimy za nieruchomość pod Poznaniem. Na Osiedlu Rozalin w Lusówku 
można kupić 1/2 bliźniaka 82 m2 na działce 239 m2 możliwością wybrania projektu za 271 400  zł.

               Co PISZCZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI?

Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
nowoczesną architekturę, staranne wykonanie budynków, komfort 
korzystania od pierwszych dni z pełnej infrastruktury osiedla: luźnej 
zabudowy, dróg wykonanych z kostki brukowej, sieci gazowej, sanitarnej, 
wodociągowej, deszczowej, pełnego oświetlenia ulicznego.

1/2 bliźniaka 82 m² z działką 239 m²        tylko 271 400 zł 
Promocja: w cenie szpachlowanie i wymalowanie na biało

bliźniak 109 m² na działce 443 m²            tylko 395 000 zł

szeregowiec 140 m²  na działce 261 m²   tylko 395 000 zł
Promocja: 2821 zł/ m²

wolnostojący 118 m² na działce 800 m²    tylko 460 000 zł

Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o. ul. Storczyka 31B 62-080 Lusówko
www.osiedle-rozalin.pl  tel. 516 066 984

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNALODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Gabinet Psiej Urody

Zapraszamy również do Smochowic
ul. Kościerzyńska 9, tel. 796 127 287
Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

Od marca w Tarnowie Podgórnym!
ul. Rokietnicka 9, tel. 732 929 532

UWAGA!
NOWY
SALON!

ubezpieczenie
domów i mieszkań

DORADCA KLIENTA - EKSPERT

692 788 363

JĘDRZEJ BYSTROŃ

A V O N
zostań

Konsultantką

666 156 875
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USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

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

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

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

COSMETICS

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

KLIMATYZACJA
montaż, serwis

wentylacja
tel.  602 22 58 46

602 517 084
www.jbklima.pl

DZIAŁKĘ
900-1500 KUPIĘ

533 336 113

TARNOWO PODGÓRNE
WYSOGOTOWO

BARANOWO
PRZEŹMIEROWO

SADY, CHYBY
BATOROWO

MYJNIA PAROWA
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

MYJNIA MOBILNA TO:
• czyszczenie aut na zewnątrz
• sprzątanie i kosmetyka wnętrza samochodów
• pranie dywanów i mebli tapicerowanych

!!! TO NIE KÄRCHER !!!
KILKA MINUT I SUCHE!!

KUBA PODHORECKI

791 991 915
qba@steamart.pl

MYJNIA MOBILNA TO:
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WYNAJMĘ DOM
JEDNORODZINNY

z magazynem 150m2

Przeźmierowo - najchętniej �rmie
608 147 159

BALET 4-6 lat  
piątek 16.30 

PRZEŹMIEROWO
OSiR

www.activus-� tness.pl
tel. 516 741 115
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

Oddam 
ziemię

516 066 984

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

061 814 27 12 

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

POKÓJ DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

umeblowany
669 833 185

     SPRZEDAM MIESZKANIE  
84m2 w Tarnowie Podgórnym  
          Tel. 692 308 095 

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!
NAPRAWA, 

 

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy 
w cenie 3-komorowego!

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD 139 zł netto/m 2

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

Radca Prawny
 

tel. 604-457-461
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo
www.ptbud.pl

508 33 22 20

od

69 z∏z materia∏em

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

Firma WIST
PRZEèMIEROWO

ul. RzemieÊlnicza 41
tel. 61 814 29 74
fax 61 652 37 89

www.wist.poznan.pl

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

USŁUGI

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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

tel. 512 306 088

Prywatne lekcje
gry na perkusji

SPRZĄTANIE
BIUR • MIESZKAŃ • DOMÓW

Wystawiamy faktury

tel. 603 635 878
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AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

KLINKIER
KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA

budynki • ogrodzenia

układanie

608 270 421
posiadam referencje

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

TIPSY
MANICURE HYBRYDOWY

MAKIJAŻ
tel. 795 804 665

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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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 –

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Zawsze

dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

KORZYSTNA WYPRZEDA˚
PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWAProfesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk
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REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

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

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 pon. i czw., od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Rubież 14B/45, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

ULGA DLA STÓP
• odciski
• modzele
• stopa cukrzycowa
• wkładki do butów
• wrastające paznokcie

ul. Grabowa 30, Lusówko,
tel. 780 084 080

www.podologiahelp.pl

Badanie komputerowe stóp

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

PUNKT APTECZNY 36,6°C
W SADACH

ul. Kobylnicka 2a, tel. 61 222 40 71, 502 665 137

Otwarte:
pon. - pt. od 8:00 do 20:00, sob. od 9:00 do 15:00

Realizujemy recepty w ramach umowy z NFZ

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

www.klinikastop.pl

519 400 006
Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań
podologia&fizjoterapia

• zakładamy klamry na wrastające paznokcie
• usuwamy odciski i modzele
• pomagamy osobom z dolegliwościami 
   stopy cukrzycowej
• wykonujemy pedicure leczniczy
• oferujemy pomoc fizjoterapeutyczną

Tarnowo Podgórne budynek GKS
ul. 23 PaŸdziernika 34 

poniedzia³ek 17.30   czwartek 18.40

tel. 602 104 351
Monika Ma³ecka

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

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

OPTYKA&

Wyostrzamy Widzenie
Badanie - dobór różnych pomocy wzrokowych

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97/1
Tel. 61 814 64 76 www.optyka-piasecki.pl

Listopad-grudzień 2014 okulary do prowadzenia samochodu wieczorem i w nocy

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

HISZPAŃSKI
dla dzieci i dorosłych

z dojazdem

725 261 948
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US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

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.

e-mail: elspec35@interia.pl

SKANMA

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

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

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

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA
pranie r´czników, poÊcieli, magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

GALERIA MALWOWA
ul. Malwowa 162, Skórzewo
61 670 32 24, 881 92 33 22

C.H. PIOTR I PAWEŁ
ul. Marcelińska 23

61 670 36 04, 606 55 24 41

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

kom. 602 659 208

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO 590 TYS.,
ROZALIN-SZEREGOWIEC

DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI, GÓRA,
CHYBY, ROZALIN, TARNOWO, RUMIANEK,

CERADZ, PRZEŹMIEROWO,
WYSOGOTOWO 14 DZIAŁEK 500-2522 M2

ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, AG  SADY

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

SPRZEDAM DOM BLIŹNIACZY
W CENTRUM

TARNOWA PODGÓRNEGO
TEL. 609 330 249

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
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Z okazji 1 urodzin  
WUEF Club możesz otrzymać 

nawet 2 miesiące gratis :)

Szczegóły dotyczące Promocji Urodzinowej 

w Sekretariacie klubu oraz na stronie internetowej
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SAMORZĄDOWA
KOALICJA
GMIN
Wybory do Rady
Powiatu Poznańskiego

Okręg nr 3 
Tarnowo Podgórne-Suchy Las-Rokietnica

1. Mirosław Stencel - Biedrusko
2.  Janina Machura-Rewkowska – Suchy Las
3. Jolanta Rzepka – Rokietnica
4. Zbigniew Poszyler – Przeźmierowo     
5. Marian Kubisiak - Lusowo
6. Genowefa Nowakowska - Lusowo
7. Danuta Małecka – Tarnowo Podgórne
8. Grażyna Szczecińska-Stachowiak – Rokietnica

 Sygnatariusze Porozumienia

WYBORY DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO 
KOMITET NR 15        

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„SAMORZĄDOWA KOALICJA GMIN”

RAZEM DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Chcemy by w naszej lokalnej społeczności 
dominowały:
1/ szacunek dla obywateli;
2/  realizacja żywotnych potrzeb lokalnych 

społeczności;
3/  partnerska współpraca wspólnot 

samorządowych, organizacji społecznych i 
gospodarczych.

Prosimy Państwa o udział w wyborach 
samorządowych i o głosy poparcia dla naszych 
kandydatów na Radnych Rady Powiatu Poznańskiego 
w okręgu wyborczym nr 3.

Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządowa Koalicja Gmin” swój program adresuje do 
tych mieszkańców gmin powiatu poznańskiego, którym nieobojętne jest co dzieje się z lokalną 
społecznością. Uważamy, że powiat poznański potrzebuje szerokiego współdziałania.

Mamy nadzieję, że bliskość poglądów na zadania samorządów gminy i powiatu zbliży różne 
środowiska, a pracujące w samorządach nowe i zdolne osoby - społecznicy wprowadzą pozytywne 
zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.  
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Z myślą 
o drugim człowieku

Krystyna 
Semba

nr 4 na liście PO
do Rady Powiatu Poznańskiego
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SAMORZĄDOWA
KOALICJA
GMIN

Komitet nr 15

Wybory do Rady
Powiatu Poznańskiego

Nr 3  na liście

Jolanta
Rzepka

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”, tj. wydawca 
miesięcznika „Wieści Lubońskie Niezależny Miesięcznik Mieszkańców” oraz 
Piotr Paweł Ruszkowski, redaktor naczelny miesięcznika „Wieści Lubońskie 
Niezależny Miesięcznik Mieszkańców” i autor artykułu prasowego pt. „Kup pan 
cegłę” (zawartego w numerze 5 z maja 2014 r. przedmiotowego miesięcznika), 
artykułu prasowego pt. „Dyrektorem LOSiR-u – Z. Trawką zajmie się prokuratura” 
(zawartego w numerze 4 z kwietnia 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) oraz 
artykułów pt. „Globalne wyniki NIK-u”, „Co myśli Burmistrz” (zawartych w nume-
rze 6 z czerwca 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) niniejszym przepraszają 
Pana Zbigniewa Trawkę za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez publikację 
we wskazanych artykułach prasowych nieprawdziwych informacji jakoby przeci-
wko Panu Zbigniewowi Trawce w związku z jego działalnością w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone było przez prokuraturę jakiekolwiek 
postępowanie karne. Podane w artykule informacje oraz niezgodne z rzeczy-
wistym stanem prawnym sugestie naruszają bowiem dobre imię Pana Zbigniewa 
Trawki zważywszy, że:

- postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Wilda 
w Poznaniu w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Luboniu zostało prawomocnie umorzone;

- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu prawo-
mocnym postanowieniem z dnia 02 czerwca 2014 r. nr WOA.7722.37.2014.
AL uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
powiatu poznańskiego nakładające na Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Luboniu karę fi nansową z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku hali 
widowiskowo-sportowej;

- Komisja Rozstrzygająca Najwyższej Izby Kontroli uchwałą z dnia 08 
października 2013 r. nr KPL-415-004/2013 uwzględniła w przeważającej 
mierze zastrzeżenia pokontrolne zgłoszone przez Dyrektora Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 
sierpnia 2013 r.

          Piotr Paweł Ruszkowski, Krzysztof Moliński, Paweł Andrzejczak

    Jagiełka
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NIEZALEŻNI DLA POWIATU
Niezależni dla Powiatu to grupa osób, które są 
zdeterminowane i gotowe przejąć odpowiedzialność 
za Powiat Poznański. Wśród ciągłych sporów 
i rywalizacji partyjnych są jedynym Komitetem 
złożonym nie z polityków, ale działaczy społecznych 
i samorządowych.

Niezależni nie działają na rzecz innych partii 
politycznych, nie są związani z żadną z nich. Wśród 
nich są: przedsiębiorcy, samorządowcy, prawnicy, 
nauczyciele, emeryci i studenci. Ludzie wywodzący 
się z różnych grup i środowisk. Łączy ich jeden 
podstawowy cel: chęć działania na rzecz dobra 
wspólnego, na rzecz Powiatu Poznańskiego i jego 
gmin. 

 KANDYDACI 
DO RADY POWIATU

POZNAŃSKIEGO

16 16LISTOPADA
LISTA
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WÓJTA GMINY 
TARNOWO PODGÓRNE 
I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA Z LISTY PIS NR:

KANDYDAT NA:

CZAS 
NA ZMIANY !!!
NIE JA, 
TYLKO DOBRO 
MIESZKAŃCÓW

Wiek: 
rocznik 1953

Wykształcenie: 
 wyższe ekonomiczne – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu  
uzupełnione licznymi szkoleniami i kursami

Rodzina:  
mężatka, matka trzech zamężnych córek i jednego syna licealisty, siedmioro wnucząt

Aktywność zawodowa: 
członek Zarządu firmy rodzinnej z 25-letnią działalnością Nowa – France Sp. z o. o. w Sadach

Działalność społeczna: 
radna Gminy Tarnowo Podgórne 2010 – 2014, założyciel i prezes Fundacji „Otoczmy Troską Ży-
cie” od 2011 roku, członek Zarządu Poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości, członek Towarzystwa  
Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego i członek Komitetu Budowy Pomnika Generała, członek 
Rady Parafialnej Św. Antoniego Padewskiego, sponsor Caritasu, członek chóru parafialnego

Odznaczenia:  
Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Kultury” – Ministra Kultury Warszawa 1996  
Kryształowy medal „Wolontariusz Powiatu Poznańskiego” – Starosta Poznański 2012

Moje motto życiowe:  

Św. Jan Paweł II
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” 

Dlaczego warto na mnie zagłosować?
Pracę na stanowisku wójta będę traktować jako służbę na 
rzecz mieszkańców. Osiągnęłam sukces w życiu rodzinnym, 
społecznym i zawodowym

Jestem skuteczna w działaniu.  
Warto mi zaufać!
Dla mnie jako wójta najbogatsza Gmina to między innymi:
•  najtańszy odbiór odpadów stałych przez właściwy  

recykling
•  najtańsze bilety autobusowe, dążenie do bezpłatnej  

komunikacji gminnej
•  obniżenie kosztów za wodę i kanalizację
•  zatrzymanie wyprzedaży majątku gminnego
•  jednozmianowe szkoły – budowa nowych
•  bezpłatna, kompleksowa opieka stomatologiczna  

w szkołach

Nasz wspólny program dla gminy
•   racjonalne wykorzystanie i sprawiedliwe dzielenie środków 

inwestycyjnych dla całej gminy;
•  zmniejszanie zadłużenia gminy – Nie będziemy zadłu-

żać naszych wnuków!
•   promowanie budownictwa jednorodzinnego – stanowczy 

sprzeciw dla budowy bloków wielokondygnacyjnych;
•  poprawa gminnej komunikacji, między innymi obniżenie 

cen biletów;
•   poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – usprawnienie 

działania policji  
i straży gminnej;

•  patriotyzm gospodarczy – ulgi dla firm rodzinnych – 
średnich i małych 

•   pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym – budowa 
ośrodka dla celów terapii zajęciowej, rehabilitacji i dzienne-
go pobytu;

•   wspieranie szczególną opieką rodzin o niskich dochodach  
i bezrobotnych – właściwe wykorzystanie środków wspie-
rania rodzin;

•  połączenie miejscowości gminnych dobrymi drogami  
i ścieżkami pieszo-rowerowymi

Spotkania z wyborcami:
Przeźmierowo  –  Szkoła Podstawowa Stara Kotłownia,  

12.11.2014 godz. 19.00
Tarnowo Podgórne –  restauracja „Oaza”, ul. Poznańska 91, 

14.11.2014 godz. 19.00
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

BARBARA NOWAK
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KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

JÓZEF 
IGNYŚ

OKRĘG WYBORCZY 
NR 20 
TARNOWO
PODGÓRNE

KANDYDATKA DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

BOŻENA 
MEISSNER

OKRĘG WYBORCZY 
NR 14 
PRZEŹMIEROWO

KANDYDATKA DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

JOANNA
MULARCZYK

OKRĘG WYBORCZY 
NR 3 
CHYBY

Jestem mieszkańcem gminy 
Tarnowo Podgórne, od 
1997r. Mieszkam tu z żoną  
i dorosłą córką.
Mam 53 lata, wykształcenie 
średnie techniczne,
od 13 lat prowadzę wraz  
z żoną agencję ubezpiecze-
niową.

Wiek: 71 lat. Wykształcenie 
wyższe magisterskie, kierunek
fizyka –UAM Poznań.
Aktywność zawodowa: Jestem 
emerytowaną nauczycielką. 
W zawodzie przepracowałam
35lat, od września 1983 do 
lutego 1995 pełniłam funkcję
metodyka fizyki w Wojewódz- 
kim Ośrodku Metodycznym  
w Poznaniu.

Wiek: 60 lat. Rodzina: żona-
ty, szczęśliwy ojciec dwóch 
córek, także nauczycielek.
Aktywność społeczna  
i zawodowa: Absolwent 
pedagogiki specjalnej w 
WSPS Warszawa, nauczyciel 
dyplomowany z 37 letnim 
stażem.

Mam 32 lata. Przez ponad 
10 lat mieszkałam w tzw. 
„starej części Chyb”,  
a obecnie wraz z rodziną 
mieszkam na Osiedlu Zielo-
nym. Jestem prawnikiem.  
Z wyróżnieniem ukończyłam
dwa kierunki studiów na 
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Wiek: 65 lat
Rodzina: 5 dzieci, 9 wnu-
ków
Działalność społeczna:
– Działacz kółkowy od 
1989r. Prezes, Skarbnik

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

STANISŁAW
MYTKO

OKRĘG WYBORCZY

NR 2 
BARANOWO

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

TOMASZ 
MOLSKI

OKRĘG WYBORCZY 
NR 15 
PRZEŹMIEROWO

KANDYDATKA DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

LUDWIKA
ZYGMANOWSKA

OKRĘG WYBORCZY 
NR 13 
PRZEŹMIEROWO

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ZBIGNIEW 
PIASNY

OKRĘG WYBORCZY 
NR 1 
BARANOWO

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

SŁAWOMIR 
MARCINIAK

OKRĘG WYBORCZY 
NR 6 
LUSOWO

KANDYDATKA DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

VIOLETTA 
CIESIELSKA

OKRĘG WYBORCZY 
NR 7 
SWADZIM

KANDYDATKA DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

JOLANTA 
BERNAT

OKRĘG WYBORCZY 
NR 5 
JANKOWICE

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

RAFAŁ 
MALICKI

OKRĘG WYBORCZY 
NR 4 
LUSOWO

KANDYDAT DO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

MICHAŁ JACENTY 
SZNAJDER

OKRĘG WYBORCZY 
NR 11 
PRZEŹMIEROWO

Mam 58 lat, jestem żonaty, 
mam troje dorosłych dzieci. 
Jestem wieloletnim han-
dlowcem, prowadzę własną 
działalność gospodarczą.

Wiek: 58 lat. Wykształcenie: 
średnie ekonomiczne
Rodzina: Mężatka, matka 
dwójki dzieci i babcia. 
Zwolenniczka rodzin
wielopokoleniowych z 
zachowaniem wzajemnego 
szacunku, wsparcia i ciepła” 
ogniska domowego”.

Wiek: 53. Wykształcenie: 
wyższe – Akademia Rolnicza w 
Szczecinie podyplomowe ekono-
miczne – Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu Wydział Zarządzania  
i Marketingu Rodzina:
Jestem spełnioną żoną, matką
trojga dzieci i babcią.

Wiek: 49 lat / od 1973 
mieszkaniec Przeźmierowa;
Wykształcenie: wyższe 
uniwersyteckie – UAM w 
Poznaniu;
Rodzina: od 24 lat jestem 
żonaty, mam dwóch synów 
Aktywność zawodowa: wielo-
letnia praca na Uniwersytecie 
Gdańskim jako wykładowca.

Wiek: 64 lata;
Wykształcenie: średnie – ukoń-
czyłam Liceum Pedagogiczne 
dla Wychowawczyń
Przedszkoli w Ostrowie Wiel-
kopolskim;
Rodzina: od 42 lat jestem 
szczęśliwą żoną, mam czworo 
dorosłych dzieci i sześcioro
wnucząt;

Wiek: 69 lat
Wykształcenie:
Profesor nauk ekono-
micznych, doktor nauk 
rolniczych, magister inżynier 
hodowli zwierząt.
Rodzina:
Żonaty, córka, trzech synów 
i siedmioro wnucząt.

Mam 48 lat. Córka Julia
Ukończyłem Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza na 
Wydziale Nauk Społecznych 
– politologia. Przez parę lat 
byłem członkiem Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich. 
Pracuję w Fabryce Wodomie-
rzy„APATOR” w Poznaniu 
– w punkcie badawczym
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SŁUŻBA
GMINIE

T a r n o w o  P o d g ó r n e

Komitet Wyborczy Wyborców

SŁUŻBA
GMINIE
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doświadczenie i skuteczność!

Komitet Wyborczy Wyborców 
PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

od 8 lat
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17 wybudowanych i zmodernizowanych boisk

20,2 km wybudowanych ścieżek rowerowych

46,3 km wybudowanych chodników 

59,4 km wybudowanych i zmodernizowanych dróg

84,2 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

LICZBA MIESZKAŃCÓW
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24,4% wzrostu

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2014

79,6 

mln zł

137,9 

mln zł

WIELKOŚĆ DOCHODÓW 
BUDŻETOWYCH 

73,3% wzrostu
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LICZBA PODMIOTÓW  
GOSPODARCZYCH 

53,9% wzrostu
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LICZBA MIEJSC  
W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

132% wzrostu

www.partnerstwo-gospodarnosc.pl

W latach 2006-2014:

Czajka - Wójt
Tadeusz
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Komitet Wyborczy Wyborców

PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Łakomy Maciej 
BARANOWO

okręg wyborczy nr 1

Przybecki Michał
GÓRA, RUMIANEK, KOKOSZCZYN

okręg wyborczy nr 4

Szymkowiak Elżbieta
BATOROWO, SWADZIM, 

WYSOGOTOWO
okręg wyborczy nr 7

Janczewski Wojciech
BARANOWO

okręg wyborczy nr 2

Walkowiak Małgorzata
JANKOWICE ,  

CERADZ KOŚCIELNY 
okręg wyborczy nr 5

Gryska Marzena
SADY

okręg wyborczy nr 8

Jurasz Ewa
CHYBY

okręg wyborczy nr 3

Walczak Marian
LUSOWO

okręg wyborczy nr 6

Szewczyk Józef
LUSÓWKO

okręg wyborczy nr 9

Paziewski Tomasz
LUSÓWKO, SIEROSŁAW

okręg wyborczy nr 10

✓ nowe drogi i chodniki 

✓ nowe ścieżki rowerowe

✓ nowe miejsca pracy

✓ nowe szkoły i przedszkola

✓  bezpłatne lekcje nauki pływania 
dla dzieci

WYBRANE PRIORYTETY: 
✓  środowiskowy dom dla osób 

niepełnosprawnych

✓ aktywizacja seniorów

✓ wody termalne dla zdrowia i energii

✓ mieszkania dla młodych

www.partnerstwo-gospodarnosc.pl
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Komitet Wyborczy Wyborców

PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ
PRZEŹMIEROWO

TARNOWO PODGÓRNE

Foremski Czesław
okręg wyborczy nr 11

Olejniczak Władysław
okręg wyborczy nr 14

Tomaszewski Roman
okręg wyborczy nr 17

Leonhard Grzegorz
okręg wyborczy nr 12

Żakowska Dorota
okręg wyborczy nr 15

Perz Marek
okręg wyborczy nr 18

Latos Jacek
okręg wyborczy nr 13

Witkowski Henryk
okręg wyborczy nr 16

Gałka-Zdarta Anna
okręg wyborczy nr 19

Owczarz Piotr
okręg wyborczy nr 20

Gorońska Władysława
okręg wyborczy nr 21

Gminny Program Budowy Mieszkań 
„Mieszkanie dla Młodych”

1.  Gmina zaciąga kredyt, buduje mieszkania i zbywa je w systemie ratalnym.

2.  Po spłacie mieszkania następuje przeniesienie własności aktem notarialnym.

3.  Kryteria przydziału mieszkań ustala Rada Gminy. Pierwszeństwo w przydziale mieszkań:

 – małżeństwa i osoby wychowujące dzieci,

 – osoby zajmujące lokale komunalne (pod warunkiem opuszczenia mieszkania komunalnego),

 –  podstawowym warunkiem jest stałe zamieszkanie w Gminie Tarnowo Podgórne  

od co najmniej 5 lat.

www.partnerstwo-gospodarnosc.pl



Âwi´to NiepodległoÊci
11 listopada 2014

8 listopada

IV Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległościowy

11 listopada

Kościół pw. Wszystkich świętych w Tarnowie Podgórnym

 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny

 12.00 Przemarsz do Parku, złożenie kwiatów

Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15)

 12.00 III Niepodległościowy turniej w kopa
   o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Strzelnica w Tarnowie Podgórnym (ul. zachodnia 3)
 
 14.00 VIII Powszechne Obywatelskie 
   Strzelanie Niepodległościowe

Hala OSiR w Baranowie (ul. Wypoczynkowa 93a)
 
 14.00 XI Bieg i Nordic Walking 

Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15)

 17.00 program artystyczny:

   Młodzieżowa Orkiestra Dęta    
   Gminy Tarnowo Podgórne
   Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
   Natalia Puczniewska, Jaromir Trafankowski
   Aleksander Machalica

wstęp wolny


