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na wstępie
Szanowni Państwo!
Przełom roku obfituje w wydarzenia świąteczne. Spoty-

kamy się przy rodzinnym stole na wspólnym kolędowaniu. 
Odwiedzamy przyjaciół i znajomych, życząc pomyślności 
w nowym roku. W naszej Gminie wyjątkowo zapowiada się 
weekend 10/11 stycznia – najpierw spotkajmy się na Kon-
cercie Noworocznym, połączonym z Galą Aktywni Lokalnie, 
a następnego dnia zagrajmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy! Zapraszam!

W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu wszystkie-
go co najlepsze!

 ~ 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

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich – harmo-
nogram prezentujemy poniżej. W tym roku na każdym zebraniu odbędą 
się wybory sołtysa i członków rad sołeckich. 

Wszystkie spotkania odbywają się w świetlicach wiejskich, za wyjąt-
kiem Baranowa (aula Gimnazjum), Przeźmierowa (sala gimnastyczna 
w Szkole Podstawowej) i Tarnowa Podgórnego (sala GOK Sezam).

godz. 18.00 godz.20.00

7 stycznia śr. Kokoszczyn Góra

8 stycznia czw. Rumianek Ceradz Kościelny

12 stycznia pon. Lusówko Jankowice

13 stycznia wt. Lusowo Swadzim

14 stycznia śr. Baranowo Chyby

15 stycznia czw. Sady Batorowo

19 stycznia pon. Sierosław Wysogotowo

20 stycznia wt. Przeźmierowo

22 stycznia czw. Tarnowo Podgórne

~ARz

Przyjdź na zebranie wiejskie!

Sprezentuj Tom!

Kolejny, czwarty tom Dziejów 
Gminy Tarnowo Podgórne jest 
już dostępny w księgarniach. 

Obejmuje on okres od zakończenia II 
wojny światowej do 1990 r.. Można go 
nabyć w tych samych księgarniach, co 
dotychczas: przy ul. Szkolnej 73 w Tar-
nowie Podgórnym i przy ul. Rynkowej 
77 w Przeźmierowie. Cena 59 zł. To 
świetny pomysł na gwiazdkowy prezent!

Jednocześnie informujemy, że tuż 
przed świętami pojawią się dodrukowa-
ne wcześniejsze tomy Dziejów.  ~ ARz
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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

Dlaczego Karta Mieszkańca jest wydawana 
jedynie osobom zameldowanym w Gminie?  
– mówi Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Dlaczego Karta Mieszkańca jest wydawana jedynie 
osobom zameldowanym w Gminie.  

Ja mieszkam w Przeźmierowie od kilku lat i chociaż 
nie zmieniłem miejsca zameldowania, to tutaj 

spędzam większość czasu.  
Tymczasem dowiedziałem się,  

że Karty Mieszkańca nie otrzymam. 

Rzeczywiście przykładamy dużą uwagę do tego, by mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne mieli możliwość korzystania z usług, 
finansowanych w całości lub części z budżetu Gminy. 

Jak już wielokrotnie podkreślałem około 40 % podatku dochodowe-
go, płaconego przez każdego z nas do Urzędu Skarbowego, przekazy-
wane jest do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani. To spory 
zastrzyk finansowy dla naszego budżetu. Środki uzyskane tą drogą mo-
żemy przeznaczyć na wsparcie realizacji inwestycji i utrzymanie gmin-
nych obiektów oświatowych, sportowych czy kulturalnych. Zależy nam 
zatem na tym, by osoby, których część podatku dochodowego wspiera 
działania naszego samorządu, miały zagwarantowany priorytetowy do-
stęp do oferty Gminy. Rozumiem, że dla niektórych osób – mieszka-
jących nawet od wielu lat na terenie Gminy – zmiana miejsca zamel-
dowania jest z różnych przyczyn trudna. W takich sytuacjach można 
wypełnić druk ZAP-3 i wskazać jako gminę zamieszkania – naszą Gmi-
nę. To wystarcza do tego, by móc korzystać z przywilejów przysługują-
cym wyłącznie naszym mieszkańcom. 

Wśród takich usług sporą część stanowią programy zdrowotne. 
W ostatnich latach były to na przykład profilaktyczne szczepienia prze-
ciwko zakażeniom pneumokokowym, badania przesiewowe wad posta-
wy i fluoryzacja zębów uczniów szkół podstawowych czy badania ultra-
sonograficzne dzieci. Ponadto mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne 
mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu dzieci do gminnych przed-
szkoli, do Samorządowej Szkoły Muzycznej. Często warunkiem udzie-
lenia przez Gminę wsparcia organizacji imprez sportowych i kultural-
nych jest gwarancja bezpłatnego wstępu dla mieszkańców. 

Gorąco zachęcam do korzystania z Karty Mieszkańca. Od kilkuna-
stu tygodni zachęcamy firmy świadczące usługi na terenie Gminy do 
przyznawania rabatów lub zniżek dedykowanych mieszkańcom naszej 
Gminy (ich lista jest dostępna na gminnej stronie internetowej www.
karta-mieszkanca.tarnowo-podgorne.pl). Oczywiście Karta będzie 
uprawniała do zniżek w Tarnowskich Termach, gdzie przygotowana bę-
dzie specjalna oferta dla mieszkańców.
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Baranowo

 Kończy się budowa kanalizacji deszczo-
wej na ul. Złotej

Batorowo

 Trwa budowa ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny

 Trwa budowa ścieżki rowerowej do Jan-
kowic

Chyby

 Zakończono budowę ul. Pagórkowej – II 
etap

Jankowice

 Trwa budowa oświetlenia na terenie 
Parku

 Trwa budowa ścieżki rowerowej do Ce-
radza Kościelnego

Lusowo

 Zakończono przebudowę ul. Drozda i ul. 
Słowika 

 Trwa budowa ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej (ok. 400 m)

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

Przeźmierowo

 Otwarto Centrum Kultury Przeźmiero-
wo

 Kończy się przebudowa ul. Składowej i 
ul. Słonecznej

 Rozpoczęto budowę chodnika przy ul. 
Rynkowej, 

Sady

 Zakończono przebudowę zjazdu po 
stronie południowej drogi krajowej nr 
92

 Kończy się budowa związana z moder-
nizacją ul. Poprzecznej 

 Kończy się budowa chodnika na ul. Li-
powej (I etap)

Sierosław

 Trwa przebudowa ul. Okrężnej.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Tarnowo Podgórne

zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO 2015 ROKU,
które odbędzie się 1 stycznia 

 
w Tarnowie Podgórnym  

w Parku 700-lecia o godz. 18.00 
oraz  

w Przeźmierowie  
w Parku im. St. Kanikowskiego o godz. 19.00
Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się noworoczne 
msze święte: w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00 oraz w kościele  
pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie o godz.18.00. 

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne to projekt 
obejmujący najważniej-

sze inwestycje o znaczeniu me-
tropolitalnym, które mogą być 
zrealizowane w ramach środków 
unijnych. Najważniejszym doku-
mentem, jaki powstaje w ramach 
ZIT, jest Master Plan dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. Jego 
założeniem jest zmodernizowa-
nie sieci kolejowej Poznania oraz 
miast i gmin w jego otoczeniu. 
Na realizację Master Planu prze-
znaczona zostanie zdecydowana 
większość środków przeznaczo-
nych na ZIT. 

Początkowo Plan nie obejmo-
wał naszej Gminy, ponieważ nie 
mamy trasy kolejowej. – Analizo-
waliśmy możliwości korzystania 
ze środków przeznaczonych na 
rozwój komunikacji autobusowej. 
Ponieważ jednak na rozwój sieci 
kolejowej jest zdecydowanie naj-
większa, to o nią postanowiliśmy 
zawalczyć – mówi Wójt Tadeusz 

Czajka. – Dzisiaj linia kolejowa 
do Tarnowa Podgórnego jest już 
prezentowana we wstępnej kon-
cepcji Master Planu. 

Jeżeli połączenie powstanie, to 
będzie można w pół godziny do-
jechać z Dworca Głównego do 
Tarnowskich Term. Trasa powie-
dzie przez Ławicę, Przeźmierowo 
(ulica Olszynową) do Swadzimia. 
Potem wzdłuż drogi krajowej nr 
92 przez Sady, Marianowo do 
Tarnowa. 

Nad projektem pracują Cen-
trum Badań Metropolitalnych 
i Urząd Marszałkowski. Dla sfi-
nansowania budowy wykorzysta-
ne zostaną środki unijne. Połącze-
nie kolejowe powinno powstać do 
2040 roku. 

~ ARz

Z Dworca na Termy
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aktualności

29 listopada w Warsza-
wie odbyła się Wielka 
Gala „25 lat Wolności 

dla Polskiej Przedsiębiorczości”. 
Gala była zwieńczeniem plebi-
scytu organizowanego przez Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu, 
Przemysłu i Usług we współpracy 
z Polską Agencją Rozwoju Przed-
siębiorczości, Narodowym Pro-

Najlepsi w ciągu 25 lat

gramem Promocji Polska Przed-
siębiorczość i Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Za nami 58. Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod patronatem 
Wójta Tadeusza Czajki. O jej sukcesie najlepiej świadczą licz-
by: na zaproszenie Stowarzyszenia „Dar Serc” krew oddały 143 

osoby, w tym 34 kobiety. 12 oddało krew po raz pierwszy. Dwie oso-
by zapisały się do Bazy Dawców Szpiku. Oddano 49,95 l krwi (łącz-
nie dotychczas do poznańskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przekazano 3 647,15 l). 

– Jestem bardzo wdzięczny wszystkim firmom za każdą pomoc i wspar-
cie okazywane od początku naszej działalności. – mówi Wojciech Jan-
czewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia 
„Dar Serc”. – Dziękuję Wójtowi za objęcie akcji honorowym patrona-
tem, a księżom za osobiste poparcie idei wśród parafian. To zaangażo-
wanie ludzi dobrego serca sprawia, że możemy pomagać potrzebują-
cym.

O kolejnych akcjach krwiodawstwa będziemy informować na łamach 
„Sąsiadki~Czytaj” i na gminnej stronie internetowej. ~ ARz

Honorowe liczby 

Tytuł Gmina 25-lecia Wolności 
RP to wyróżnienie przyznawane 
tym samorządom, które odniosły 
sukces w ciągu ostatnich 25 lat, 
stając się wzorem dla polskiej sa-
morządności. 

Wśród gmin nagrodzono Tar-
nowo Podgórne, Lesznowolę 
i Grodzisk Mazowiecki. Podkre-
ślano rzetelność i profesjonalizm 
działań w tych samorządach, do-
skonałą współpracę z przedsię-
biorcami oraz innowacyjność 
w zarządzaniu. Wyróżniono także 
wysoką jakość obsługi w nagro-
dzonych Urzędach.

Statuetkę i dyplom przyznane 
naszej Gminie odebrał Wójt Ta-
deusz Czajka.

~ARz 
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Swadzim

 Podpisano umowę z wykonawcą układu 
komunikacyjnego przy blokach

 Trwa przebudowa ul. Sosnowej.

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. Sasankowej

 Przekazano plac budowy na przebudo-
wę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu na wyko-
nanie przebudowy ul. Wierzbowej – II 
etap

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej chodnika na ul. 
Skórzewskiej 

 Trwa przebudowa ul. Żytniej

Pozostałe

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

dzieje w Twojej 

miejscowości

Hodowcy gołębi pocztowych z naszej Gminy zakończyli sezon. 
Na spotkanie podsumowujące, które odbyło 22 listopada w Jan-
kowicach, przybyło 25 członków Polskiego Związku Hodow-

ców Gołębi Pocztowych z sekcji Baranowo nr 4 z siedzibą w Rumian-
ku. Obecny był też II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. 

W tym sezonie gołębie brały udział w trzynastu lotach, zaczynając 
od 150 km (granica polsko-niemiecka), a kończąc na 750 km (Holan-
dia). Najlepszym hodowcom wręczono nagrody i wyróżnienia, m.in. 
w kategoriach Najlepszych Lotników, Mistrzostwach Gołębi Dorosłych 
i Gołębi Młodych, Mistrzostwach Gołębi Typowanych, Mistrzostwach 
Open 7 i Open 3. W sezonie 2014 tytuły mistrzowskie zdobyli: Wiesław 
i Bartosz Konieczny, Robert Milkowski, Jerzy Goździk, Eugeniusz Kró-
likowski, Roman Tylkowski. Zwycięskie gołębie poszczególnych lo-
tów otrzymały dyplomy. Nagrodzeni zostali również hodowcy, których 
trzy gołębie uzyskały najlepsze czasy w lotach: Bremen I, Bremen III 
(Niemcy) i Ede I (Holandia). Warto wspomnieć o wynikach gołębia ko-
legów Wiesława i Bartosza Koniecznego, który w Mistrzostwach Okrę-
gu Poznań w kategorii A zdobył pierwsze miejsce. 

Hodowla gołębi jest interesującym hobby, lecz wymaga dużego zaan-
gażowania i ciągłego dbania o dobry stan zdrowia gołębi. Radość i sa-
tysfakcja nie wynika tylko z samego osiągania dobrych wyników, ale 
również z przebywania wśród gołębi. 

 ~Paweł Marcinkowski

Koniec lotów w 2014

Wójt Gminy Tadeusz Czajka
zaprasza na

KONCERT NOWOROCZNY
połączony z Galą Aktywni Lokalnie

10 stycznia 2015 r., godz. 17.00,  

hala sportowa OSiR 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 

W programie:
Ogłoszenie laureatów tytułu Aktywny Lokalnie

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne 

Występ Dziecięcego Zespołu  
Pieśni i Tańca Ludowego Modraki

Toast NoworocznyWstęp wolny
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Drogi krajowe Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad GDD-

KiA, oddział w Poznaniu, rejon 
Nowy Tomyśl, obwód Swadzim 
– tel. 61 8665 834, 696 140 620; 
RDK Nowy Tomyśl tel. 61 442 33 
11, fax 442 33 20

DK 92 Poznań – Pniewy 
S11 (Zachodnia Obwodnica Po-

znania)
Drogi wojewódzkie – Wielko-

polski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich – tel. 61 82 65 392 
wew. 117

184 Poznań – Szamotuły RDW 
Szamotuły tel. 61 292 13 76, 
61 292 13 87

307 Poznań – Buk RDW Nowy 
Tomyśl tel. 61 442 29 22, 
605 760 290

Drogi powiatowe – Zarząd 
Dróg Powiatowych tel. 61 859 
34 46, 508 236 315, 

1872P Tarnowo Podgórne – 
Kaźmierz (III standard)

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialni są ich właściciele
1890P Grzebienisko – Jankowice (IV standard)
2392P Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Dopiewo (IV 

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

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

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

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

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

skrzyżowaniach z drogami, przejazdach kolejowych, odc. o pochyl 
>4% do 6 godz., 

IV – prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 
Zabiegi odśnieżające będą przeprowadzane po ustaniu opadów śniegu. 
Drogi gminne i wewnętrzne – Tarnowska Gospodarka Komunal-

na TP-KOM pon - pt 7.00-15.00 tel. 61 814 64 30 w.441 i 434, po 
15.00 i dni wolne tel. 507 024 044. 

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi zapewniające przejezd-
ność komunikacji autobusowej. 

Niecodzienny gość zawitał 
w sobotę, 6 grudnia, do 
Pasażu w Przeźmierowie 

przy ul. Rynkowej 75. Święty Mi-
kołaj w towarzystwie Śnieżynek 
przybył z workiem pełnym pre-
zentów, które podarował nie tylko 
grzecznym, ale także odważnym 
dzieciom, które zdecydowały się 
wziąć udział w licznych zaba-
wach i konkursach. Trzeba było 
wykazać się znajomością tradycji 
świątecznych nie tylko w Polsce, 
ale także w innych krajach. Były 
również gry sprawnościowe ta-
kie jak slalom z bombką i wiele 
innych. Część Pasażu zamieni-
ła się w świąteczną stację, gdzie 
dzieci malowały ekochoinki, zdo-
biły styropianowe bombki i de-
korowały pierniczki. Mali artyści 
wykazali się niezwykłą kreatyw-
nością i pracowitością. Jako że 
święta to rodzinny czas, całe ro-
dziny tworzyły wielki łańcuch 
choinkowy. 

Dużą popularnością cieszyła 
się gra w megadomino. Nie lada 

Mikołaj ze Śnieżynkami w Pasażu w Przeźmierowie

gratką dla maluchów był suchy 
basen wypełniony plastikowymi 
bombeczkami, a także mini tor 
przeszkód przygotowany przez 
WUEF Club z Tarnowa Podgór-
nego. Imprezę uświetnił występ 
anielskich głosów dzieci z Chóru 

Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera w Przeźmierowie pod kie-
rownictwem Karoliny Witczak 
oraz z Przedszkola Leśne Skrza-
ty – grupa Muchomorki z Prze-
źmierowa pod opieką Agaty Ku-
lawiak. 

Wyjątkowa atmosfera oraz 
świetna zabawa tego dnia była 
możliwa dzięki zaangażowa-
niu i wsparciu Pasażu Przeźmie-
rowo, Gminy Tarnowo Podgórne, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Przeźmiero-
wie, Dyrekcji Przedszkola Leśne 
Skrzaty w Przeźmierowie, Firmie 
EUROCASH i AMBRA, Sklepu 
„KLEKS” Art. Papiernicze i Za-
bawki, ABC IWA, Chacie Polskiej 
KOGUT, Salonu Fryzjerskiego 
na piętrze, Pizzerii „W Świecie 
Pizzy” oraz tym wszystkim, któ-
rzy wsparli to wydarzenie swo-
ją obecnością, dobrą radą, miłym 
słowem i uśmiechem!

~ Renata Łakoma 
Radio Zet Gold
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Tak mogę nazwać swoją ko-
lejną wyprawę do USA. 
Przyjechałam do doli-

ny Yosemite 26 września razem 
z dwoma wspinaczami Sławkiem 
Szlagowskim (z Kaźmierza) oraz 
Piotrem z Krakowa. Wspinałam 
się na wielkich ścianach El Ca-
pitana, Cathedrala oraz na wielu 
mniejszych ścianach otaczających 
dolinę. Głównym celem wyprawy 
były jednak highliny (taśmy na 
wysokości). 

Na początku października spo-
tkałam się z lokalnymi slackli-
nerami na „Camp 4”, w miejscu, 
gdzie wiszą taśmy. To właśnie tu-
taj narodził się slackline, stąd jest 
to tak ważne miejsce dla każdego 
pasjonata tej dyscypliny. 

Razem rozwiesiliśmy 30-me-
trowego highlina na Taft Point 
z pięknym widokiem na El Capi-
tana. Highlina pokonałam w obie 
strony bez większych problemów, 
w pięknej aurze kończącego się 
dnia. 

Dwa dni później razem z inną 
ekipą amerykańskich slackli-
nerów wybraliśmy się na „Half 
Dome” (ponadkilometrowa góra 
kształtem przypominająca półko-

Sukces!

pułę). Tam jako pierwsi rozwie-
siliśmy 35-metrową taśmę 1300 
m nad ziemią. Niestety nie uda-
ło mi się pokonać taśmy do koń-
ca mimo wielu prób, ze łzami 
w oczach schodziłam z niej po raz 
ostatni. Następnego dnia byłam 
już po drugiej stronie doliny, tam, 
gdzie znajduje się słynny Lost Ar-
row Spire Highline. Tym razem 
przeszłam go w sukience! Zaraz 
po przejściu LAS udzieliłam krót-
kiego wywiadu dla brazylijskiej 
telewizji, która kręciła dokument 
z udziałem dwóch swoich czoło-
wych slacklinerów. Tam też po-
wstała nowa 40-metrowa, linia 
nazwana „Gift Line” (tłumacząc: 
„Sprezentowana linia”), którą po-
konałam w jedną stronę. Uważam 
to przejście za duże osiągnięcie, 
gdyż w swojej kolekcji miałam 
tylko jedną wysoką taśmę tej dłu-
gości.

Kolejną część wyprawy spę-
dziłam w stanie Utah, w miej-
scowości Moab. To kraina rodem 
z westernów, gdzie czerwone pia-
skowce przecinają horyzont. Tam 
udało mi się uczestniczyć w życiu 
lokalnej społeczności, która bar-
dzo intensywnie organizuje sobie 

czas wolny. Przeszłam kilkakrot-
nie 30 metrowego highlina nad 
pięknym kanionem, w miejscu 
znanym jako „Fruit Bowl”. Jest 
to pierwsze oficjalnie zarejestro-
wane miejsce highlinowe w USA. 
Wszystkie stanowiska pod taśmy 
są na stałe przymocowane do ska-
ły i bezpieczne, a jest ich kilka-
naście! Pokonałam kilka innych, 
krótszych taśm, w tym 25-me-
trowego highlina ok. 500 m nad 
ziemią w sukience. Za najwięk-
szy sukces wyprawy uważam jed-
nak kolejnego highlina. Pokona-
łam swoją najdłuższą taśmę na 
wysokości. Highline miał 44 m 
długości i jakieś 500 mm ekspo-
zycji. Przesunęłam w ten sposób 
kobiecy rekord polski o 4 metry! 
Czułam się szczęśliwa i usatys-
fakcjonowana. Utwierdziłam się 
w przekonaniu, że mogę zrobić 
wszystko jeśli tego bardzo chcę 
i ciężko nad tym pracuję. Dlatego 
zachęcam Was do realizacji swo-
ich marzeń! 

~ Basia Sobańska 

Obszerną relację z mojego wyjazdy 
znajdziecie na portalu dla pasjonatów 
tego sportu SlackOn.pl 
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14 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie Pałacu 
Jaśminowego w Batorowie.

Pałac Jaśminowy to nowe miejsce na kulinarnej ma-
pie Wielkopolski. Posiada salę bankietową mieszczącą do 400 osób, 
kilka pokoi noclegowych i mniejsze sale konferencyjne na spotka-
nia biznesowe. 

W dniu 4 grudnia od-
było się posiedzenie 
Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, po-
święcone ocenie poziomu przy-
gotowania Gminy do okresu 
zimowego. Spotkanie, które pro-
wadził Wójt Tadeusz Czajka – 
Przewodniczący Zespołu, miało 
służyć zdefiniowaniu potencjal-
nych zagrożeń oraz ustaleniu pro-
cedur postępowania odpowied-
nich służb i jednostek gminnych. 

Omówiono najważniejsze 
sytuacje zagrożenia dla ży-
cia i zdrowia osób bezdomnych 
i nietrzeźwych oraz sposoby 
niesienia pomocy przez Straż 
Gminną, Policję i Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Odnie-
siono się również do problemu 
dogrzewania mieszkań i zwięk-
szonego ryzyka zatrucia gazem 
czy tlenkiem węgla (czadem) 
pochodzącym najczęściej z ga-
zowych grzejników wody prze-
pływowej. Przedstawiciel OSP 
zaprezentował specjalne czujniki 
tlenku węgla, które zainstalowa-

Przygotowanie do sezonu zimowego

ne w pomieszczeniach mogą zna-
cząco ograniczyć lub całkowicie 
wyeliminować niebezpieczeń-
stwo. Następnie omówiono za-
gadnienia dotyczące zimowego 
utrzymania dróg oraz obowiąz-
ki usuwania śniegu i lodu z da-
chów publicznych i prywatnych 
budynków. 

Po wysłuchaniu wystąpień 
wszystkich członków Zespołu 

Wójt dziękując za ich optymi-
styczne, ale realne opinie i oceny, 
wynikające ze znajomości posia-
danych sił i środków stwierdził, 
że Gmina jest dobrze przygoto-
wana do spełnienia swoich zadań 
w nadchodzącym okresie zimo-
wym.  

~Andrzej Goszczyński
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We wtorkowy poranek, 2 grudnia, Straż 
Gminna otrzymała zgłoszenie od jedne-
go z mieszkańców, iż w Tarnowie Pod-

górnym na ul. Nowej jest wąż. Po przyjechaniu na 
wskazane miejsce strażnicy znaleźli zwierzę, które 
niestety już nie żyło (najprawdopodobniej zamarz-
ło). 

Z ustaleń z weterynarzami był to najprawdopodob-
niej wąż boa. Martwe zwierzę przekazano do Straży 
Ochrony Zwierząt w Poznaniu. ~ ARz

Boa na Nowej

W naszej Gminie sta-
le przybywa miesz-
kańców. Oznacza 

to między innymi konieczność 
rozbudowywania istniejących 
i budowania nowych placówek 
oświatowych. Okazało się, że 
wybudowane duże przedszkola 
w Tarnowie Podgórnym i Prze-
źmierowie oraz rozbudowane 
przedszkole w Lusówku zaspo-
kajają „na styk” obecne potrzeby 
w tym zakresie.   

Dlatego Gmina podjęła decy-
zję o budowie nowego budynku 
w Sadach. W listopadzie zosta-

ła podpisana umowa z dzierżaw-
cą nieruchomości gminnej, który 
będzie jednocześnie operatorem 
prywatnym przedszkola. Przetarg 
wygrało konsorcjum, które two-
rzą Planet-Bud z Łowęcina oraz 
Natalia Aleksandrov, Adrian Wró-
bel i Remigiusz Stein.

Przedszkole w Sadach będzie 
przeznaczone dla 100 dzieci, któ-
re będą miały do swojej dyspozy-
cji 4 sale przedszkolne i salę zajęć 
ruchowych. Ponadto w budynku 
znajdzie się gabinet logopedy, szat-
nie, pomieszczenia sanitarne i so-
cjalne oraz kuchnia z zapleczem. 

Dzierżawca jest również zobowią-
zany do urządzenia terenu wokół 
budynku, m.in. placu zabaw, dróg 
wewnętrznych i parkingu. Założe-
nia projektowe przewidują, iż bu-
dynek może w przyszłości – o ile 
zaistnieje taka potrzeba – zostać 
rozbudowany.

Dzierżawca zobowiązał się do 
wybudowania przedszkola, urzą-
dzenia teren wokół oraz uzyska-
nia koniecznych pozwoleń do 
15 sierpnia tak, aby dzieci nowy 
rok szkolny mogły już rozpocząć 
w nowej placówce.

~ ARz

Kościół Lusowo – 25.01.2015 po mszy św. o 12.00 
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego „Hasło”  

pod dyrekcją Henryka Górskiego

Przedszkole w Sadach 
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W Gminie Tarnowo 
Podgórne swoje sie-
dziby założyły znane, 

nowoczesne, stabilne, o utrwalo-
nej pozycji na rynku firmy. Jedną 
z nich jest Hammer – przedsię-
biorstwo poligraficzne, istniejące 
w Polsce już 17 lat, zatrudniają-
ce najlepszych operatorów ma-
szyn drukujących, sztancujących 
i sklejających. 

 Gwarancją sukcesu każdej fir-
my jest dobrze wykwalifikowa-
na kadra. Niestety, brakuje szkół 
kształcących w zawodzie ope-
ratora maszyn poligraficznych. 
Wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom firma Hammer nawiąza-
ła ścisłą współpracę z Zespołem 
Szkół Mechanicznych w Pozna-
niu przy ul. Świerkowej, co za-
owocowało autorskim projek-
tem „Kółko Młodego Poligrafa”. 
Uczniowie klasy mechatronicz-
nej przez dwa lata uczestniczą 
w zajęciach teoretycznych i prak-

Wspólna inicjatywa – jeden cel
tycznych, prowadzonych przez 
pracowników. Tak profesjonalnie 
przygotowani stają się wykwali-
fikowanymi operatorami, znaj-
dującymi zatrudnienie w firmie 
Hammer. Ich zarobki kształtu-
ją się powyżej średniej krajowej 
(ok. 3834 zł brutto).

 Firma Hammer nie jest je-
dynym partnerem ZSM. Szko-
ła szczyci się też współpracą 
z Zakładami Mechanicznymi 
Kazimieruk, a także instytucja-
mi i wyższymi uczelniami. Pro-
ponuje kierunki kształcenia 
dostosowane do potrzeb współ-
czesnego rynku pracy: monter 
mechatronik i elektryk w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej oraz 
technik mechatronik, technik 
mechanik klasa strażacka i tech-
nik optyk w Technikum Mecha-
nicznym. Doskonale wyposażo-
ne klasopracownie, dodatkowe 
kursy (np. montażu, eksploatacji, 
projektowania i programowa-

nia urządzeń oraz systemów me-
chatronicznych i elektrycznych) 
czy kwalifikacje zawodowe dla 
uczniów w ramach realizacji pro-
jektów unijnych, praktyki mię-
dzynarodowe – to atuty, dzięki 
którym absolwenci ZSM znajdu-
ją dobrze płatną pracę.

W latach 2014/2015 Hammer 
dokona kolejnej dużej rozbudo-
wy w Sadach. Kontynuując pro-
gram kształcenia kadry w naj-
bliższych miesiącach „otworzy 
drzwi” fabryki i zorganizuje spo-
tkania w szkołach gimnazjalnych 
gminy Tarnowo Podgórne, Ro-
kietnica i Dopiewo. 

 Już wkrótce wspólna inicjaty-
wa ZSM i firmy Hammer przy-
czyni się do osiągnięcia celu, 
jakim jest wykształcenie specja-
listów do obsługi maszyn poli-
graficznych.

 

~ Anna Urych-Turska

Zakończyła się II edycja 
programu Najwyższa Ja-
kość, prowadzonego przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością Centrum Ba-
dań i Monitorowania Jakości. Na 
Gali, która odbyła się 9 grudnia 
w Poznaniu, najlepszym przedsię-
biorcom i samorządowcom przy-
znano nagrody i wyróżnienia.  

Wójt Tadeusz Czajka otrzy-
mał tytuł Wójt Najwyższej Jako-
ści 2014. Kapituła Konkursowa, 
pracująca pod kierownictwem 
prof. dr hab. Wiktora Gabruse-
wicza z poznańskiego Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, nagrodziła 
Wójta z wybitny wkład w rozwój 
Gminy i wieloletnie utrzymywa-
nie standardów najwyższej jako-
ści w relacjach z mieszkańcami 
i inwestorami.  

Natomiast wśród nagrodzonych 
przedsiębiorców znaleźli się An-
drzej i  Piotr Polody, współwła-

Wójt Najwyższej Jakości

ściciele Autoryzowanej Stacji Ob-
sługi Nissan w Przeźmierowie. 

Jak podkreślił Piotr Laskowski, 
wiceprezes Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Badań nad Jakością 
Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości, że idea lepszego zarzą-

dzania oraz doskonalenia produk-
tów i usług powinna mieć charak-
ter ponadregionalny, dlatego tak 
ważna współpraca z samorządami 
na terenie całego kraju.

~ ARz

fot. NGP Dariusz 
Skorupiński
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Rok akademicki w peł-
ni. Zajęcia odbywają się 
według planu. Wykła-

dy (przypominamy: bezpłatne 
i ogólnodostępne), zgodnie z za-
łożeniami dwa razy w miesiącu, 
we wtorki. Zapraszamy! Przyjdź 
chociaż raz, to wciąga.

13 listopada odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Straży 
Gminnej. Pani strażnik przybliży-
ła zakres zadań i odpowiadała na 
pytania padające z sali, dotyczące 
problemów dnia codziennego. 

Zasady samoobrony w prak-
tyczny sposób prezentował na 
spotkaniu 20 listopada sympa-
tyczny pan karateka, przedstawi-
ciel naszej Policji. Uczyliśmy się 
trzech różnych sposobów obro-
ny przed napaścią. Przewiduje-
my powtórkę tych spotkań w celu 
utrwalenia wiadomości i nabycia 
nowych.

Niewątpliwie największym wy-
darzeniem listopada była impreza 
andrzejkowa. Andrzejki organi-
zowaliśmy już piąty raz, jednak 
– żeby nie wpaść w rutynę – tym 
razem inaczej. Zorganizowa-
ną, prawie pięćdziesięcioosobo-
wą grupą pojechaliśmy do Lądu. 
Przyjęto nas w starym pałacyku – 
dworku, gdzie zostaliśmy zakwa-
terowani w większości w trzy-, 
czteroosobowych pokojach (mał-
żeństwa osobno – atrakcja!). 
Uroczysty obiad rozpoczął się 

Na naukę i zabawę zawsze dobry czas

o 18.30. Później to już tylko zaba-
wa, jedzenie, zabawa do upadłe-
go, złote myśli i konkursy z balo-
nikami. Na bank – nie było osoby 
niezadowolonej. 

O przyzwoitej godzinie śnia-
danie i msza św. (dla chętnych), 
po której kleryk miejscowego se-
minarium duchownego oprowa-
dził nas po przepięknym kościele 
i klasztorze. Nie opisuję – warto 
zobaczyć!

Jeszcze tylko wspólny obiad, 
pamiątkowe zdjęcia i droga po-
wrotna do domu. 

Podsumowując: impreza całko-
wicie zorganizowana, cena przy-

stępna, warunki lokalowe na po-
ziomie, jedzenia dużo i bardzo 
dobre, muzyka na życzenie, hu-
mory jak zawsze świetne, atmos-
fera wspaniała. Kto nie był, niech 
żałuje.

Słuchaczy UTW serdecznie 
zapraszamy na wspólne śpie-
wanie przepięknych, polskich 
kolęd. Spotkamy się 16 grud-
nia o 16.00 w sali GKS Tarno-
via przy ul. 23 Października 38 
w Tarnowie Podgórnym.

~ Maria Zgoła 

Przypominamy, że w naszej Gminie działa Centrum Wspierania Or-
ganizacji 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 społeczne, Pozyskiwanie fun-
duszy dla NGO, Zarządzanie organizacją, Pozyskiwanie wolontariu-
szy, Sprawozdawczość NGO, Księgowość NGO),

Ważne dla NGO

•	 	doradztwo dla organizacji pozarządowych 
(prawo, finanse, pozyskiwanie funduszy, 
promocja, księgowość),

•	 	miejsce spotkań dla organizacji pozarzą-
dowych.

Liderem Projektu jest Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny 
w Poznaniu, a Partnerem Gmina Tarnowo Pod-
górne. ~ngo
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bezpieczeństwo

Rozpoczęła się kolejna edy-
cja programu „Akademia 
Bezpiecznego Przedszko-

laka”. Z terenu gmin Tarnowo 
Podgórne, Rokietnica i Dopie-
wo wytypowane zostaną 4 gru-
py pięciolatków (w pierwszej ko-
lejności będą brane pod uwagę 
przedszkola, które dotychczas nie 
uczestniczyły w projekcie i nie 
były realizowane u nich zajęcia 
prewencyjne przez policjantów). 
Projekt potrwa do maja 2015 r. 
w ponad stu przedszkolach z te-
renu Poznania i Powiatu Poznań-
skiego.

~ JT

Zaczyna się okres zimowy. Nadchodzi czas ni-
skich temperatur, co wiąże się z bezpośrednim 
zagrożeniem zdrowia i życia dla osób bezdom-

nych i żebrzących. W najbliższych miesiącach poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, 
razem z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecz-
nej w Tarnowie Podgórnym, Rokietnicy i Dopiewie 
oraz z funkcjonariuszami Straży Gminnych Tarnowa 
Podgórnego i Dopiewa będą kontrolować miejsca, 
w których mogą przebywać osoby zagrożone wy-
chłodzeniem. Wspólne patrole sprawdzą w szczegól-
ności pustostany, dworce, budowy itp. Kontrolowane 
także będą okolice marketów i  większych placówek 
handlowych. Wszystkim napotkanym osobom bez-
domnym udzielona będzie niezbędna pomoc. 

Prosimy o niezwłoczne informowanie Policji, 
Straży Gminnej lub OPS-u o miejscach, gdzie mogą 
przebywać osoby bezdomne.  ~ Komistariat TP

Policja pomoże 
bezdomnym

Akademia Bezpiecznego 
Przedszkolaka

Podejmowanie interwencji w środowisku wo-
bec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie 
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebie-

skie Karty”. Nie wymaga ona zgody osoby dotknię-
tej przemocą w rodzinie. 

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnie-
nia formularza „Niebieska Karta-A”. Może to zro-
bić policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno 
to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 
Jednakże w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożli-
wy, Karta może być założona bez jej udziału. 

W myśl rozporządzenia w sytuacji, kiedy osoba, 
wobec której istnieje podejrzenie, iż doznaje prze-
mocy w rodzinie i zostanie ona przewieziona do pod-
miotu leczniczego, formularz A wypełnia przedsta-
wiciel ochrony zdrowia.

W ramach procedury funkcjonariusz policji przede 
wszystkim udziela niezbędnej pomocy osobie dozna-
jącej przemocy, w tym zapewnienie dostępu do po-
mocy medycznej. Podejmuje także czynności chro-
niące życie, zdrowie i mienie. Rozmawia z osobą 
stosującą przemoc o odpowiedzialności karnej. Za-
bezpiecza ślady i dowody przestępstwa oraz podej-
muje działania mające zapobiec dalszym zagroże-
niom, mogącym występować w tej rodzinie.

Zadaniem członków Gminnego Zespołu Interdy-
scyplinarnego lub grupy roboczej w ramach pro-
cedury „Niebieska Karta” jest udzielenie pomocy 

Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 
pracuje Zespół Interdyscyplinarny

osobie doznającej przemocy oraz 
podjęcie działań wobec osoby 
stosującej przemoc, w tym infor-
mowanie o konsekwencjach czy-
nów. Członkowie Zespołu powin-
ni motywować do podjęcia terapii 
oraz opracować indywidualny 
plan pomocy, który może być mo-
dyfikowany wraz z rozwojem sy-
tuacji rodziny.

Zakończenie procedury nastę-
puje w przypadku ustania prze-

mocy w rodzinie i uzasadnione-
go przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy 
w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy. 
Także procedura ulegnie zakoń-
czeniu w przypadku rozstrzygnię-
cia o braku zasadności podejmo-
wania działań.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Przew. Zespołu Interdyscyplinarnego

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez 
względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status mate-
rialny. Jednakże żadna  osoba, która jej doświadcza,  nie jest skazana 
na jej doznawanie. Przed przemocą ze strony bliskich osób można 
się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po 
pomoc.

Wezwanie do przemocy w rodzinie może pochodzić od osoby, 
która jest jej ofiarą. W sytuacji zagrażającej życiu mówmy najpierw 
adres, ponieważ w momencie, kiedy wypadłby nam z ręki telefon, 
rozładował się, ktoś by nam go odebrał czy najzwyczajniej w świe-
cie stracilibyśmy przytomność, służby będą już wiedzieć, gdzie wy-
słać pomoc. 

Jesteś ofiarą? Byłeś świadkiem przemocy? Zadzwoń:

Policja – 997
Numer alarmowy – 112
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Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR we współpracy 

ze Szkołą Podstawową w Tarno-
wie Podgórnym (w sali gimna-
stycznej szkoły) zorganizowało 
21 listopada, IV Jesienny Turniej 
Bocci o Puchar Wójta Tarnowa 
Podgórnego. 

Kto jeszcze nie poznał tej gry, 
gorąco zachęcam. Boccia jest 
sportową dyscypliną paraolimpij-
ską. Posiada wybitne walory spor-
towe, rehabilitacyjne i integra-
cyjne. Chętnie grają w nią osoby 
niepełnosprawne i pełnosprawne. 
Dla obserwatora wydaje się to pro-
stym kulaniem skórzanych piłek. 
Jednak szybko okazuje się, że jak 
każda dyscyplina sportowa, wy-
maga ćwiczeń i zdobycia techniki. 

W tym roku uczestniczyło 41 
zawodników z 7 organizacji. Były 
to: Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych Amikus z Poznania, 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych Promyk z Komornik 
z Filiami w Otuszu i Konarze-
wie, Wielkopolski Związek Inwa-
lidów Narządu Ruchu w Pozna-
niu z WTZ w Owińskach, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 101 z Pozna-
nia, Szkoła Podstawowa z Tarno-
wa Podgórnego oraz Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych 
ROKTAR. Organizacje wystawi-
ły zespoły po 3-4 graczy. Wszyst-
kie zespoły otrzymały dyplom 
za udział w Turnieju. Za zajęcie 
miejsc na podium puchary ufundo-
wał Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka. Zwycięzcami 
zostali:

 I miejsce – Warsztat Terapii Za-
jęciowej Promyk w Konarzewie, 

II miejsce – Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 101 z Poznania, 

III miejsce – Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Owińsk. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
z Tarnowa Podgórnego, współ-
organizator Turnieju, ufundowa-
ła puchar za zajęcie IV miejsca. 
Otrzymał go zespół Warsztatu Te-

Zmagania niepełnosprawnych  
sportowców – Turniej Bocci

rapii Zajęciowej Promyk w Otu-
szu. Radny Powiatu Poznańskiego 
Przemysław Kiejnich ufundował 
puchar dla debiutanta na naszym 
Turnieju. Otrzymał go Warsztat 
Terapii Zajęciowej z Owińsk. 

Tego roku niespodzianką dla 
wszystkich zawodników były na-
grody indywidualne. Sportowcy 
z drużyn, które zdobyły: I, II, III 
i IV miejsce, otrzymali każdy po 
zestawie do gry w Bocci. Nagrody 
te ufundowała Gmina Rokietnica. 
Pozostali sportowcy – uczestnicy 
Turnieju otrzymali po skórzanej 
zielonej piłce do gry w siatkówkę. 
Nagrody te zakupiła Gmina Tarno-
wo Podgórne.

Turniej miał też „smaczną” 
i artystyczną oprawę. Wszyscy 
obecni zostali poczęstowani gi-
gantycznym, smacznym tortem 
ofiarowanym przez firmę Glutenex 
Andrzeja Kawa. Następnie odbył 
się występ artystyczny uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Roktar przygotowany przez in-
struktorów muzyki. Dziewczyny 
wystąpiły w dopiero co uszytych 
na tę okazję strojach – spódnicach 
w biało-czerwone grochy. Ich wy-
stęp został nagrodzony gromkimi 
oklaskami, ale również sportowym 

prezentem dla każdego z nich, żół-
tą piłką skórzaną. Zakup ten spon-
sorowała Gmina Rokietnica.

Na szczególną uwagę i podzię-
kowanie zasługuje aktywność, pra-
cowitość, opiekuńczość i serdecz-
ność wolontariuszy – 15 uczniów 
VI klasy Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym, którzy na 
każdym kroku byli pomocni oso-
bom niepełnosprawnym oraz kibi-
com Turnieju. 

W przerwie Turnieju , Stowarzy-
szenie Roktar zaprosiło wszystkich 
na obiad. Podczas obiadu niespo-
dzianką był na tę okazję przywie-
ziony dystrybutor gorących na-
pojów: kawy, kakao, czekolady 
(bez ograniczeń) – zafundowany 
przez Wojciecha Fiegel z zespo-
łem z Vending North z firmy Ne-
stlé Professional z Poznania. 

 Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
IV Turniej Bocci rozegrany w Tar-
nowie Podgórnym przyniósł tyle 
sportowych emocji i radości oso-
bom niepełnosprawnym i zaniósł 
daleko poza Tarnowo Podgórne 
wieść, że tutaj jest wszystko „na 
medal” i warto tutaj przyjechać. 

~ Kazimierz Szulc

Występ artystyczny Roktaru
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Prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego Jan Grajek 
Proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ks. dr Dariusz Madejczyk 

Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie dr Michał Krzyżaniak
zapraszają na uroczystości poświęcone 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki
Lusowo, 29 grudnia 2014 r.

Tak to już 20 lat. Bowiem 4 grudnia 1994 roku 
zawiązało się stowarzyszenie, która przyjęło 
miano „Towarzystwo Pamięci Generała Józe-

fa Dowbora Muśnickiego”. Powstało ono z inicjaty-
wy mieszkańców Batorowa i Lusowa, gdzie generał 
mieszkał w latach 1919-1937. 

Na zebraniu założycielskim, po długiej dyskusji, 
stwierdzono, że dotychczas mało mówiono i pisano 
o powstańcach wielkopolskich 1918-1919 i ich do-
wódcach, w tym o gen. Józefie Dowborze Muśnic-
kim. A przecież oni odegrali znaczącą rolę w przy-
gotowaniu, przebiegu zwycięskiego powstania i dalej 
w tworzeniu Polskiej Państwowości po latach zabo-
rów. Tematyka ta była niemal zapomniana i to nawet 
w najbliższym otoczeniu. Postanowiliśmy przywrócić 
o nich pamięć.

Jest rok 1993. W Lusowie na ziemi, która była wła-
snością Dowbora, rozpoczęto budowę nowej szkoły 
podstawowej. Zrodziła się zatem okazja, aby w niej 
utworzyć muzeum jemu poświęcone. Zadania tego 
podjęła się emerytowana nauczycielka dawnej szko-
ły lusowskiej Anna Grajek. Już po krótkim zbieraniu 
muzealiów postanowiła zorganizować Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich i ich dowódców. Otwarcie 
nastąpiło 2 września 1996 r., razem z rozpoczęciem 
nauczania w nowo wybudowanej szkole w Lusowie. 
Powstało pierwsze muzeum w historii Gminy.

Jeżdżąc po Polsce w ciągu 17 lat Anna Grajek zgro-
madziła ponad 8 tysięcy muzealiów, które trudno było 
eksponować w jednej szkolnej sali. 

Po wielu latach starań, przy poparciu Wójta Tade-
usza Czajki i Rady Gminy Tarnowo Podgórne w 2008 
roku ze środków gminnego budżetu wybudowano 
nowy budynek muzealny w Lusowie o czterech salach 
wystawowych z zapleczem. Jego uroczyste otwarcie 
i poświęcenie nastąpiło 28 grudnia 2008 r. Dzisiaj jest 
on chlubą naszej Gminy i piękną wizytówką Lusowa. 
Wartość zgromadzonych muzealiów, mebli muzeal-
nych i wyposażenia to 460 tys. zł. 

Bardzo ważną działalnością Towarzystwa były i są 
sesje popularno-naukowe, poświęcone historii Polski, 
organizowane dwa razy w roku. Obecnie – w ramach 
przygotowań do obchodów 1050 rocznicy chrztu Pol-
ski – w każdą drugą niedzielę miesiąca są wygłaszane 
prelekcje z zakresu naszej historii i tradycji. 

20 lat służby dla dobra wspólnego

Przywróciliśmy organizowanie 
uroczystości świat narodowych 
i państwowych, a szczególnie ko-
lejnych rocznic wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Uroczy-
stości te zawsze rozpoczynamy 
w lusowskim kościele uroczystą 
mszą świętą. Wspierani byliśmy 
przez miejscowych proboszczów: 
księdza kanonika Ignacego Kargę 
i obecnego księdza Dariusza Ma-
dejczyka oraz Ekonoma Archidie-
cezji Poznańskiej księdza kanoni-
ka Henryka Nowaka. Dwukrotnie 
msze św. w naszym kościele od-
prawiał i głosił homilie Metropo-
lita Poznański Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki. Także Kardynał 
Henryk Gulbinowicz wygłosił 
homilię, 4 listopada 2005 r., pod-
czas uroczystej mszy św. poświę-
conej pochówkowi czaszki Janiny 
Lewandowskiej, zamordowanej 
w Katyniu 22 kwietnia 1940 r.

Nasze działanie wzbogacili-
śmy wydaniem 8 publikacji (dwie 
książki i 6 broszur) i opublikowali-
śmy kilkanaście artykułów. 

Wielką klamrą spinającą na-
szą działalność będzie postawie-
nie w 2015 r., w Lusowie, pomnika 

gen. Józefowi Dowborowi Muśnic-
kiemu. Utworzyliśmy już struktu-
ry organizacyjne budowy pomni-
ka. Zwróciliśmy się z prośbą do 
społeczeństwa o finansowe wspar-
cie i rozpoczęliśmy zbiórkę fundu-
szy. Chcielibyśmy jak najprędzej 
zebrać potrzebną kwotę. Dopiero 
wtedy Towarzystwo będzie mogło 
zawrzeć umowę z artystą, który na 
wykonanie potrzebuje ok. 4 miesię-
cy. Upiększenie otoczenia pomnika 
i przygotowanie uroczystości od-
słonięcia też zajmą trochę czasu. 
Zatem datę odsłonięcia pomnika 
podamy w późniejszym terminie. 

Działalność Towarzystwa 
w 1994 roku rozpoczynało 40 
członków, obecnie jest nas 62. Na-
sze działania od początku wspie-
rały władze samorządowe wszyst-
kich szczebli. 

Członkom Towarzystwa 
i wszystkim, którzy wspierali na-
szą działalność m.in. wpłacając 
1% podatku, składamy serdeczne 
podziękowania. Wszystko co robi-
liśmy, to na chwałę Bogu i Ojczy-
zny Rzeczypospolitej Polskiej.

 Prezes Towarzystwa
 ~ Józef Grajek

Godz. 10.30 uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i Po-
wstańców Wielkopolskich w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i 
św. Jakuba Apostoła w Lusowie. Po mszy św. uroczystości przy 
grobie Gen. Muśnickiego na cmentarzu lusowskim. Hymn Polski, 
Pamięć o powstaniu, Składanie kwiatów i zapalanie zniczy, Rota

Uroczystości w Muzeum: 
•	 	recital słowno-muzyczny „Ignacy Jan Paderewski a Po-

wstanie Wielkopolskie” w wykonaniu uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego z Tarnowa Podgórnego

•	 	otwarcie i poświęcenie czwartej sali wystawowej
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Żeby wywiązać się z podję-
tych obowiązków pozosta-
ły mi do zrecenzowania 2 

sesje Rady Gminy VI kadencji. 
Pierwsza z nich odbyła się 4 li-
stopada 2014 r. To ostatnia z se-
sji o roboczym charakterze. Z 27 
projektami uchwał Radni pora-
dzili sobie w mig, korzystając 
z nabytego przez 4 lata doświad-
czenia. Najważniejsze z podję-
tych uchwał dotyczyły podatków 
i opłat lokalnych, jakie obowią-
zywać będą w Gminie Tarnowo 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 4, 14 i 25 listopada

Podgórne w 2015 roku. Stawki 
poszczególnych podatków i opłat 
pozostają bez zmian – kształto-
wać się będą na poziomie z roku 
bieżącego. 

Z ważniejszych projektów 
uchwalono dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla miejscowości Wysogoto-
wo oraz przystąpienie do sporzą-
dzenia takiego planu w Lusowie. 
Rada przyjęła też program współ-
pracy Gminy z organizacjami po-
zarządowymi na przyszły rok. 
Szczegóły obrad dostępne są na 
stronie internetowej Gminy. 

Sesja uroczysta, kończąca VI 
kadencję, odbyła się 14 listopada. 
Przybyli na nią – oprócz radnych 
i Wójta z zastępcami – wszyscy, 
którym idea samorządności jest 
szczególnie bliska i którzy współ-
pracowali w ciągu ostatnich 4 
lat w działalności na rzecz Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Piszący te 
słowa oraz Wójt w okolicznościo-

wych przemówieniach podkreślali 
wyjątkowość mijającej kadencji. 
Nie obeszło się bez podsumowa-
nia znaczących dokonań ustępu-
jącego samorządu. Wiele uwagi 
poświęcono wyzwaniom, jakie 
stoją przed Wójtem i Radą Gminy 
w nowej kadencji. Jednak to, co 
zdominowało opisywaną sesję, to 
wzajemne podziękowania za czte-
roletnią współpracę. Współpra-
cę, która mimo dość znacznych 
różnic między członkami Rady 
Gminy, doprowadziła do powsta-
nia swoistych więzów wspólnoty 
między nimi. Rada dzięki temu 
stanowiła względny monolit sta-
nowiący sprawną strukturę de-
cyzyjną wykazującą się znacz-
ną zdolnością do kompromisu. 
Wszystko to w imię jasno zdefi-
niowanego interesu Gminy jako 
całości. Następnie wszyscy Rad-
ni, a także Wójt z najbliższymi 
współpracownikami, obdarowa-
ni zostali drobnymi upominka-

VI kadencję Rady 

Gminy uważam  

za niezwykle udaną

VI kadencja 
Samorządu 
Gminy Tarno-
wo Podgórne  
(2010-2014)
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1. Dorota  
Barełkowska

2. Krzysztof 
Bartosik

3. Michał 
Dolata

4. Anna  
Gałka-Zdarta

5. Władysława 
Gorońska

6. Marzena 
Gryska

7. Wojciech 
Janczewski

Radni Gminy Tarnowo Podgórne VII kadencji 
(2014 – 2018)

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

8. Dariusz 
Jóźwik

9. Jacek  
Latos

10. Grzegorz 
Leonhard

11. Joanna 
Mularczyk

12. Piotr 
Owczarz

13. Michał 
Przybecki

14. Józef 
Szewczyk

15. Elżbieta 
Szymkowiak

16. Roman 
Tomaszewski

17. Marian 
Walczak

18. Małgorzata 
Walkowiak

19. Henryk 
Witkowski

20. Magdalena 
Zagórska

21. Monika 
Żuchowska

mi oraz kwiatami. Wręczono też 
okolicznościowe listy gratulacyj-
ne. W powietrzu unosiło się uczu-
cie smutku i pewnej melancholii 
spowodowane tym, że kończy się 
pewien etap samorządowej dzia-
łalności. Wyczuwało się zarazem 
nutę nadziei związanej z powsta-
niem nowej jakości w posta-
ci Rady Gminy VII kadencji. Ze 
szczególną serdecznością żegna-
liśmy się z tymi członkami Rady, 
którzy zdecydowali się nie kan-
dydować do nowych władz. Sesję 
zakończył wspaniały występ naj-
młodszych solistów z Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej. Szkoły, 
która powstała właśnie w kończą-
cej się kadencji i z której jesteśmy 
jako samorząd niezwykle dumni! 

Pierwsza sesja Rady Gminy VII 
kadencji odbyła się 25 listopada. 
Po zawirowaniach, związanych 
z przedłużającym się okresem 

ogłoszenia wyników wyborów 
przez Państwową Komisję Wy-
borczą, wreszcie udało się za-
inaugurować pracę nowej Rady 
Gminy. Zwołania sesji doko-
nał Komisarz Wyborczy. Licznie 
zgromadzona znamienita publicz-
ność była świadkiem niezwykle 
podniosłych wydarzeń. Obrady 
otworzył radny Jacek Latos – naj-
starszy a zarazem jeden z najbar-
dziej zasłużonych dla idei samo-
rządności członków nowej Rady. 
Następnie Radni elekci z rąk prze-
wodniczącego Gminnej Komi-
sji Wyborczej odebrali stosowne 
zaświadczenia o swoim wyborze 
oraz złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Rotę ślubowania wypowie-
dział też wyraźnie wzruszony 
tą chwilą Wójt Tadeusz Czajka. 
W dalszej części zebrani wysłu-
chali wystąpienia programowego 
Wójta. Przedstawił on niezwykle 

ambitny plan działań na kolejne 
cztery lata. 

Jak zwykle interesującym 
punktem programu były wybory 
do władz Rady Gminy. W tajnym 
glosowaniu funkcję Przewodni-
czącego Rady Gminy jednogło-
śnie powierzono piszącemu te 
słowa Grzegorzowi Leonhardowi. 
Wiceprzewodniczącymi zostali 
Wojciech Janczewski oraz Jacek 
Latos. Rada dokonała też wyboru 
przewodniczących Komisji sta-
łych Rady oraz ich składu osobo-
wego. Nowo wybrany Przewod-
niczący podziękował za okazane 
zaufanie oraz wyraził nadzieję na 
owocną współpracę wszystkich 
Radnych podczas podejmowania 
niełatwych decyzji w czasie trwa-
nia VII kadencji Rady. Kolejna 
sesja odbędzie się 16 grudnia.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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  sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

14 listopada 2014 r. od-
była się ostatnia sesja 
Rady Powiatu IV ka-

dencji. W jej trakcie zostały roz-
patrzone uchwały w sprawach: 

* zmiany uchwały nr XLV/456/
IV/2014 Rady Powiatu w Pozna-
niu z 22.10.2014 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji niepublicznym 
szkołom i placówkom o upraw-
nieniach szkół i placówek pu-
blicznych oraz sposobu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystania, 

* wyrażono zgodę na nabycie 
w drodze darowizny prawa wła-
sności nieruchomości działki nr 
266/34 w obrębie Murowana Go-
ślin (działka jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zespołu Szkół im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie – Szkoły w Muro-
wanej Goślinie przy ul. Szkolnej 

POselskie wieści

1, a jej nabycie od Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina pozwo-
li Powiatowi Poznańskiemu na 
przystąpienie do realizacji inwe-
stycji polegającej rozbudowie tej 
szkoły, 

* dokonano zmian budżetu Po-
wiatu Poznańskiego na 2014 r. 
i Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2014 – 2018. Rada 
zapoznała się ze sprawozdaniem 
z Pracy Zarządu Powiatu w Po-
znaniu za okres od 20 październi-
ka do 10 listopada 2014 r. 

Szanowni Państwo! 
To już mój ostatni kontakt 

z Państwem jako Radnej Powia-
tu Poznańskiego. W wyborach 
samorządowych nie uzyskałam 
mandatu. Jednak nie czuję się 
przegraną. Z analizy oddanych 
głosów około 1300 wynika, że 
mam tylko 100 głosów mniej niż 
w poprzednich wyborach. Przy 

tak silnej konkurencji wynik za-
dawalający. Jednak nie zosta-
wiam Państwa bez dalszych wie-
ści z Powiatu – moją pracę będzie 
kontynuował Przewodniczący 
Rady Powiatu w Poznaniu Piotr 
Burdajewicz. 

Chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim: tym, którzy od-
dali na mnie swój głos, ale i tym, 
którzy zdecydowali inaczej. Dzię-
kuję za 8 lat i 8 miesięcy współ-
pracy. Byli Państwo dla mnie in-
spiracją do działania na rzecz 
naszych małych ojczyzn. Moją 
pracę charakteryzowała „praca 
u podstaw”. 

Szczególne podziękowanie za 
wzorcową współpracę składam sa-
morządom Gmin Tarnowo Podgór-
ne i Rokietnicy. Szacunek i ukłony 
również dla sołtysów obu Gmin! 

Z wyrazami szacunku  
~ Krystyna Semba 

Sesja z 14 listopada

Wiemy już, którzy sa-
morządowcy będą 
nas reprezentować na 

wszystkich szczeblach samorządu 
terytorialnego. 

Chciałbym pogratulować Tade-
uszowi Czajce, który po raz ko-
lejny obejmie urząd Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Gratuluję 
również wszystkim nowo wybra-
nym radnym Gminy i Powiatu 
Poznańskiego. A wszystkim, któ-
rych wynik wyborczy był niewy-
starczający, zachęcam do dalszej 
aktywności na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny. Bo samorząd to wszy-
scy mieszkańcy. 

Niezmiernie cieszy mnie wy-
nik wyborów do sejmików woje-
wództw. W zdecydowanej większo-

ści województw władzę sprawować 
będą sprawdzone koalicje PO-PSL. 
Jest to gwarancja skutecznego wy-
korzystania pieniędzy unijnych 
przeznaczonych na lata 2014-2020, 
a także mądrej i przemyślanej po-
lityki oraz ciężkiej pracy na rzecz 
rozwoju naszego kraju.

Korzystając z okazji pragnę ży-
czyć wszystkim czytelnikom „Są-
siadki~Czytaj”, mieszkańcom 
Gminy Tarnowo Podgórne spo-
kojnych i wesołych świąt Boże-
go Narodzenia. Cieszcie się nimi 
w gronie najbliższych, gdyż to 
Oni są najważniejsi. Życzę rów-
nież wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku 2015! 

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Wszystkim, którzy towa-
rzyszyli mojej Mamie w Jej 
ostatniej drodze, serdecznie 
dziękuję.

 Waldy Dzikowski
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Biegaczu, truchtaczu, drzemie w Tobie chęć 
POMOCY innym? Pokaż, że stać Cię na 
wiele kiedy dzieci i seniorzy potrzebują wła-

śnie Twojej pomocy. 
POBIEGNIJ TYLE, NA ILE CIĘ STAĆ
Zapraszamy Cię na stadion Tarnovii w Tarnowie 

Podgórnym, abyś wspólnie z innymi, czującymi po-
trzebę pomocy, przemierzył swój dystans w jakimkol-
wiek tempie. Czym jest „swój” dystans? To po prostu 
liczba okrążeń stadionu, którą zamierzasz i możesz 
pokonać dla innych. Gdzie zatem jest ta pomoc? Do-
bre pytanie. Każde okrążenie stadionu będzie Cię 
„kosztowało” ZŁOTÓWKĘ. Zapraszamy każdego. 
Przebiegnij jedno okrążenie z dzieckiem na rękach 
lub pięćdziesiąt z psem w puszorku. Wszystkie nie-
szablonowe pomysły mile widziane. Jeśli jednak nie 
chcesz się wyróżniać, przyjdź i pobiegnij tak po pro-
stu. Pomagaj!

Znowu pobiegniemy dla orkiestry! 
START!
Spotkajmy się o 13.30 na sta-

dionie. Zarejestrujesz się w biurze 
zawodów, odbierzesz orkiestrowy 
numer startowy, rozgrzejesz się 
i równo o 14.00 staniesz na star-
cie razem z innymi podobnymi do 
Ciebie, którym nie jest obojętny 
los innych. Wolontariusze poli-
czą za ciebie pokonane okrążenia, 
a na mecie otrzymasz specjalny 
certyfikat i zasilisz konto WOŚP.

WUEF Club: POZIOM WYŻEJ 
Pobiegniesz trasą finiszu BIE-

GU LWA. Może będzie to pierw-
szy krok do pokonania półma-
ratonu? Początek stycznia to 
doskonały czas na rozpoczęcie 

przygotowań do tej imprezy, któ-
ra odbędzie się 24 maja 2015 r. 

Bieganie dla Orkiestry organizu-
je dla Ciebie drużyna WUEF Club: 
POZIOM WYŻEJ ściśle związa-
na z Biegiem Lwa, przy wsparciu 
Gminy i OSiR w Tarnowie Pod-
górnym oraz WUEF Club. 

Pamiętaj, że nie ma złej pogo-
dy, jest tylko zły ubiór i złe na-
stawienie!

Do zobaczenia 11 stycznia!

23 finał WOŚP z Kasią Rościńską!

Już po raz 23 w całej Polsce zagra Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. W rytmie muzyki 
i zabawy zbierać będzie pieniądze dla oddzia-

łów pediatrycznych i onkologicznych oraz dla god-
nej opieki medycznej seniorów. Główną gwiazdą 
sztabu w Tarnowie Podgórnym będzie Kasia „K8” 
Rościńska.

Do hali OSiR zapraszamy już od godz. 16. Wła-
śnie wtedy rozpocznie się występ Mażoretek i po-
kaz zumby. O 16.30 przyjdzie czas na pierwszą 
z trzech licytacji. Kolejne odbędą się o godz. 17.30 
i 18.30, a wylicytować będzie można m. in. auto-
bus od TPBUS. Będzie można podziwiać „Akro-
bacje z głową w chmurach”, tancerki na szarfach 
i sztuczki z kołem cyrkowym oraz Teatr Tańca „Sor-

PROGRAM
GODZ.
16:00 WYSTĘP MAŻORETEK

ZUMBA4U MONIKA MAŁECKA
16:30 LICYTACJA
17:00 AKROBACJE Z GŁOWĄ W CHMURACH
17:30 LICYTACJA
18:00 TEATR TAŃCA SORTOWNIA
18:30 LICYTACJA
19:00 GWIAZDA WIECZORU: 

KASIA K8 ROŚCIŃSKA
20:00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA

townia”. Imprezę zakończy tra-
dycyjne „Światełko do nieba”, 
a wcześniej zaśpiewa największa 
gwiazda wieczoru – Kasia „K8” 
Rościńska, wokalistka i kompo-
zytorka, znana m.in. z programów 
„The Voice of Poland”, „Szansa 
na skukces” i „Bitwa na głosy”. 

Po przyjeździe na studia do 
Poznania (1999) angażowała się 
w liczne artystyczne przedsię-
wzięcia: śpiewała w Chórze Aka-
demickim pod kierownictwem 
Jacka Sykulskiego, w zespole 
„Wolny Band” (wraz z Danielem 
Moszczyńskim). Współpracowa-
ła też m. in. ze Stanem Borysem, 
Kayah, Kasią Wilk i Agnieszką 
Włodarczyk, pojawiała się też na 
płytach raperów takich, jak Mezo, 
Peja i Ten Typ Mes. Wielokrotnie 
występowała na najważniejszych 
polskich festiwalach.

W roku 2014 ukazał się, solowy 
album artystki pt: „K8 o’clock”. 
Nad jej brzmieniem pracowało 
ponad 50 osób, m.in. Kuba Ba-
dach, Gabriel Fleszar, John James 
i Daniel Moszczyński. Jak reper-

tuar „K8” zabrzmi na żywo? Prze-
konają się wszyscy, którzy finał 
WOŚP postanowią spędzić w Tar-
nowie Podgórnym, do czego gorą-
co zachęcam.

~ Jarek Krawczyk

Zapraszamy również na wielko-
okiestrowe atrakcje na kręgielni 

Vector (15.00-20.00) i na strzelnicy 
(15.00-18.00)

Turniej w kopa
11 stycznia 2015 r. po raz kolejny zagramy z Wiel-

ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Turniej rozgrywa-

ny będzie w kategorii „As-trzy dychy”. Wszystkich chętnych zapraszam 
do hali OSIR-u w Tarnowie Podgórnym. Rejestracja od godziny 14.30, 
rozpoczęcie turnieju godzina 15.00. 

Zapisy również telefonicznie od 5 stycznia 2015 r., pod numerem te-
lefonu 61 8 959 231. Zapraszam!  ~ A.W.

Wszystkie informacje  
na temat WOŚP 2015  
są dostępne na
www.tarnowo-podgorne.pl
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stowarzyszenie 

Udało się nam skupić wokół fundacji grono 
entuzjastów – wolontariuszy, którym są bli-
skie propagowane przez nas wartości. Cie-

szy nas, że co roku przybywa chętnych do działania, 
szczególnie wśród młodzieży. W dobie komercjali-
zacji udało nam się wpłynąć na kształtowanie postaw 
młodych. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Rok 2014 rozpoczęliśmy współorganizowaniem 

Orszaku Trzech Króli. To impreza otwarta, obywa-
telska. Uczestniczy w niej coraz więcej szkół, orga-
nizacji i stowarzyszeń. Fundacja „Otoczmy Troską 
Życie” po raz trzeci wzięła udział w organizacji prze-
marszu. 6 stycznia koordynowaliśmy zespół wolon-
tariuszy zajmujący się wydawaniem koron, śpiew-
ników, naklejek oraz zbieraniem funduszy na cele 
orszakowe. Małych uczestników obdarowaliśmy 
słodyczami. 

Już dziś zapraszamy na kolejny Orszak 6 stycz-
nia 2015, który rozpocznie się o godz.12.00 na Placu 
Wolności w Poznaniu.

MARSZ DLA ŻYCIA
Wiosną Fundacja włączyła się w organizację „Mar-

szu dla życia” w Poznaniu. Aborcja, eutanazja i do-
świadczenia na embrionach są przykładem braku po-
szanowania godności istoty ludzkiej oraz brakiem jej 
prawnej ochrony. Postawa człowieka wobec prawa 
do życia ludzkiego określa jego dojrzałość i wartość. 
Dzisiaj musimy publicznie opowiadać się po stronie 
życia. Jednym ze sposobów jest udział w Marszu. 
Jest to demonstracja radości z istnienia, posiadania 
rodziny i dzieci. Fundacja obdarowała uczestników 
– dzieci: słodyczami i balonami oraz ufundowała na-
grody za najlepsze transparenty promujące życie od 
poczęcia do naturalnej śmierci.

DZIEŃ DZIECKA W BARANOWIE
Fundacja zaproponowała dzieciom ambitną for-

mę spędzenia dziecięcego święta. Pomimo licznych 
atrakcji, jakie przynosi 1 czerwca - Dzień Dziecka, 
wiele dzieci z rodzicami i opiekunami znalazło czas, 
aby skorzystać z zaproszenia Fundacji „Otoczmy 
Troską Życie” i przybyło na przedstawienie teatral-
ne Bruno Ferrero pt. „Historie” zrealizowane przez 
teatr „Droga” im. Jana Pawła Drugiego. Nie można 
rezygnować z marzeń i żyć na pustyni – to główne 
przesłanie spotkania. Zbyt często ulegamy wpływom 
otoczenia i zapominamy o swoich marzeniach. Nie 
zabrakło też, słodyczy, napojów i balonów dla na-
szych milusińskich.

FESTYN „OTOCZMY TROSKĄ DZIECI”
W niedzielę, 7 września, w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odbył się 

Mija już czwarty rok działalności  
Fundacji „Otoczmy Troską Życie”

czwarty festyn z cyklu „Otoczmy Troską Dzieci” organizowany przez 
naszą Fundację. Uczestnicy i pogoda dopisała znakomicie. Od 15.00 
całe rodziny przychodziły na dziedziniec szkolny, by pożegnać aktyw-
nie lato, biorąc udział w licznych konkursach, zajęciach plastycznych 
oraz wspólnych pląsach. W tym roku zaproponowaliśmy parę nowości 
: kurs decoupage, który cieszył się dużym powodzeniem, konkurs wie-
dzy o Św. Janie Pawle II i wiedzy finansowej oraz stoisko taniej książki. 
Hitem festynu była akcja „Jedz polskie jabłka” – rozdanie uczestnikom 
festynu dorodnych jabłek z wielkopolskich sadów.

POMOC INDYWIDUALNA
Jak co roku wspomagamy naszych podopiecznych w formie zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, opłacania podróży i pobytu związanego z le-
czeniem, turnusów rehabilitacyjnych.

DZIEKUJEMY!!
wszystkim, którzy pomagali w realizacji naszych przedsięwzięć, a 

szczególnie młodzieży, która aktywnie i bezinteresownie włączyła się 
do wspólnego działania.

Do zobaczenia na naszych imprezach w przyszłym 2015 roku !

Nasze aktywne uczestnictwo w życiu publicznym pozwoliło uzyskać 
Fundacji od października 2013 status Organizacji Pożytku Publicznego. 
1% podatku można przekazywać na konto Fundacji.

TY też możesz pomóc….
KRS 0000381138

NR KONTA 97 1020 4027 0000 1402 0896 5750

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie”
prezes Barbara Nowak 

wice-prezes Violetta Ciesielska
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stowarzyszenia

Wiadomości brackie

W dniach 8 – 9 listopada 
35 członków Bractwa 
(w tym 2 siostry kur-

kowe) uczestniczyło w specjal-
nym kursie artyleryjskim, jaki od-
był się w Tarnowie Podgórnym. 
Zajęcia zorganizowano z inicja-
tywy Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP oraz Bra-
ta Adama „Kociołka” Majchrzaka 
z Bractwa Kurkowego w Zabrzu, 
znawcy i miłośnika wszelkiej 
broni czarnoprochowej i brackich 
dział czarnoprochowych. W kur-
sie wzięli udział m. in. Bracia 
z Babimostu, Budzynia, Chodzie-
ży, Głogowa, Dolska, Żerkowa, 
Łobżenicy, Nysy, Śremu, Siera-
kowa, Poznania, Zabrza, Mosi-
ny, Szamocina, Kcyni, Gołańczy 
i Tarnowa Podgórnego.

Kurs obejmował część teoretycz-
ną i praktyczną. Uczestnicy zapo-
znali się z szeregiem zagadnień 
z zakresu prawa, prawidłowej bu-
dowy i konstrukcji replik i modeli 
dział czarnoprochowych. Omówio-
no i pokazano również, ku przestro-
dze, wiele negatywnych zachowań 
przy budowie i obchodzeniu się 
z działami. Szczególny nacisk poło-
żono na bezpieczeństwo przy strze-
laniach okolicznościowych.

Bracia zapoznali się z ceremonia-
łem, musztrą i działoczynami zwią-
zanymi z prawidłowym, bezpiecz-
nym i efektownym strzelaniem. 

zaminie zarówno w części teore-
tycznej i praktycznej. Wszyscy 
uczestnicy kursu otrzymali cer-
tyfikat artylerzystów broni czar-
no prochowej. Wkrótce otrzyma-
ją patenty i odznaki artylerzysty 
BCP ZKBS RP.

Terminarz imprez KBS Tarno-
wo Podgórne na rok 2015.

10 stycznia – Bal Królewski
11 stycznia – strzelanie dla Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
18 stycznia – strzelanie o tarczę 

św. Sebastiana, msza św. i opłatek
22 lutego – Walne Zebranie Czło-

nów KBS Tarnowo Podgórne
7 marca – strzelanie z okazji Dnia 

Kobiet 
3 maja – strzelanie 3-Majowe
23 maja – strzelanie o tytuł Króla 

Zielonoświątkowego KBS Tarno-
wo Podgórne 

7 czerwca – strzelanie o tytuł 
Króla Zielonoświątkowego Okręgu 
Szamotulskiego

13 września – strzelanie o tytuł 
Króla Żniwnego KBS Tarnowo 
Podgórne

27 września – strzelanie o tytuł 
Króla Żniwnego Okręgu Szamotul-
skiego 

24 października – strzelanie o Prze-
chodni Puchar Prezesa ZKBS RP 

11 listopada – X Powszechne 
Obywatelskie Strzelanie Niepodle-
głościowe

5 grudnia – Turniej Mikołajkowy

Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Tarnowie Podgórnym

organizuje 
Bal Królewski – 10 stycznia 2015 r

zgłoszenia: 
brat Waldemar Kubiak, tel: 602 217 407

Serdecznie zapraszamy.

Uczestnikom przekazano również wiele cennych uwag 
związanych z prawidłową budową ładunku, doboru ilo-
ści prochu i składu przebitki, a przede wszystkim z bez-
pieczeństwem przy strzeleniach.

Kurs w części teoretycznej prowadził kmdr por. 
Mirosław Chmieliński z Akadami Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, Pracowni Broni Rakietowej i Artyle-
rii, biegły sądowy d/s artylerii, jeden z największych 
w Polsce autorytetów w zakresie artylerii czarnopro-
chowej. Część praktyczną przeprowadził Brat Adam 
Majchrzak.

Na zakończenie wykładów każdy z kursantów mu-
siał sprawdzić przyswojoną wiedzę w pisemnym eg-

Śpiewamy kolędy” – to ty-
tuł dorocznego spotka-
nia członków Koła Śpie-

wu im. Feliksa Nowowiejskiego 
z mieszkańcami naszej gminy. 
Podczas imprezy można nie tyl-
ko posłuchać pięknych świątecz-
nych pieśni w wykonaniu nasze-
go chóru, lecz także dołączyć 
do wspólnego kolędowania. W 
Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym panować będzie zapew-

Pośpiewaj kolędy  
z Kołem Śpiewu!

ne prawdziwie magiczna atmos-
fera. Tym bardziej warto tam 
przyjść w niedzielę, 4 stycznia o 
godz. 15. Wstęp wolny!

Kolędy w wykonaniu Koła 
Śpiewu będzie można usłyszeć 

także 26 grudnia o godz. 12 
podczas sumy w Kościele pw. 
Wszystkich Świętych.

~ JK
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 rolnictwo

Obszary proekologiczne, co do zasady, powin-
ny znajdować się na gruntach ornych danego 
gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem obszarów 

gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej 
rotacji i obszarów zalesionych po 2008 r. w ramach 
PROW.

W przypadku elementów krajobrazu i stref buforo-
wych, obszary proekologiczne mogą również przyle-
gać dłuższą krawędzią do gruntów ornych zadeklaro-
wanych przez rolnika. Wszystkie elementy krajobrazu 
deklarowane jako obszary proekologiczne muszą być 
w posiadaniu rolnika. Uprawy wiążące azot oraz grunty 
ugorowane mogą być zaliczone jako uprawa w ramach 
dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny.

Jeżeli powierzchnia Twoich gruntów ornych przekra-
cza 15 ha, to jesteś zobowiązany do przeznaczenia na 
obszary proekologiczne (EFA) minimum 5% gruntów 
ornych w gospodarstwie. Jesteś zwolniony z tego obo-
wiązku, gdy:
• więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne 

pastewne rośliny zielne, grunt ugorowany, grunty wy-
korzystywane do uprawy roślin strączkowych lub po-
łączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie prze-
kraczają powierzchni 30 ha.
• więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rol-

nych to trwałe użytki zielone, trawy lub inne pastew-
ne rośliny zielne, połączenie powyższych, a pozostałe 
grunty orne nie przekraczają 30 ha.

Elementy proekologiczne (EFA) 
• grunty ugorowane – na których nie jest prowadzo-

na produkcja rolna (muszą od 5 lat pozostawać grunta-
mi ornymi); w okresie 1 stycznia – 31 lipca grunt po-
winien być ugorowany (potem jest możliwa produkcja 
rolna),
• elementy krajobrazu chronione w ramach norm 

dobrej kultury rolnej, również te, które przylegają 
do gruntów ornych (drzewa-pomniki przyrody, oczka 
wodne o łącznej powierzchni do 100 m2, rowy o szero-
kości do 2 m).
• elementy krajobrazu:
  • żywopłoty i pasy zadrzewione – o szerokości do 

10 m,
  • drzewa wolnostojące – o średnicy korony min. 4 

metry,
  • zadrzewienia liniowe – drzewa o średnicy korony 

min. 4 m, odległość między koronami drzew do 5 m,
  • zadrzewienia grupowe – o maks. pow. do 0,3 ha, 

których korony drzew zachodzą na siebie,
  • oczka wodne – o maks. pow. 0,1 ha wraz z możli-

wością wliczenia do powierzchni oczka strefy z ro-
ślinnością nadbrzeżną wzdłuż wody o szerokości 
do 10 m,

•  rowy, w tym otwarte cieki wodne, służące do na-
wadniania i odwadniania – o maksymalnej szero-
kości 6 m,

•  miedze śródpolne o szerokości od 1 do 20 m, na któ-
rych nie jest prowadzona produkcja rolna.

Obszary proekologiczne (EFA)
• strefy buforowe, w tym:
  • strefy buforowe na trwałych użytkach zielonych, pod warunkiem, że 

różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni użyt-
ków rolnych – o szerokości ustanowionej w ramach dobrej kultury rol-
nej (5 m, 10 m, 20 m),

  • inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m, usytuowane 
na gruncie ornym lub przylegające do gruntu ornego, w taki sposób, że 
ich dłuższe krawędzie są równoległe do krawędzi do cieku wodnego.

  Strefy buforowe mogą obejmować również pasy z nadbrzeżną 
roślinnością występujące wzdłuż cieku wodnego o szerokości do 10 
m. Na strefach buforowych nie może być prowadzona produkcja rol-
na (możliwy jest wypas i koszenie), pod warunkiem, że strefę będzie 
można odróżnić od przyległych użytków rolnych.

 • zagajniki o krótkiej rotacji, na których:
  • gatunkami drzew są gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.) z wyjąt-

kiem wierzby do wyplatania, gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.), 
gatunki z rodzaju topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki

 • obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin
  • niższe nawożenie mineralne – w pierwszym roku funkcjonowania 

plantacji oraz w roku następującym po zbiorze roślin.
• pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży la-

sów – o szer. od 1 do 10 m – z prowadzeniem lub nieprowadzeniem pro-
dukcji rolnej (inny współczynnik ważenia)
• obszary zalesione – po 2008 r. w ramach PROW, które kwalifikowały 

się do przyznania JPO w roku 2008
• międzyplony lub okrywa zielona – wysiane mieszanki gatunków 

uprawnych lub wsiewki trawy w uprawę główną; wsiewane nie później niż 
do 15-08 (międzyplony ścierniskowe) lub do 01-10 (międzyplony ozime) 
z obowiązkiem utrzymania w gruncie do 15-09 (międzyplon ścierniskowy) 
lub do 15-02 (międzyplon ozimy). 

 
Do międzyplonów jako obszary EFA nie zalicza się roślin ozimych, mię-

dzyplonów określonych jako praktyki równoważne do praktyki dywersyfi-
kacji upraw (w ramach programu rolno-środowiskowego lub rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego).

 Za międzyplony/pokrywę zieloną w ramach obszaru proekologicznego 
uznawane będą mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z po-
niższych grup uprawnych zboża, oleiste, pastewne, miododajne, bobowate 
drobnonasienne (motylkowate drobnonasienne), bobowate grubonasienne 
(strączkowe). Wyklucza się mieszanki zbożowe złożone z samych gatun-
ków zbóż. Udział głównego składnika w mieszance nie będzie mógł prze-
kraczać 80%.

Przykładowa lista gatunków, z których możliwe jest tworzenie miesza-
nek zaliczanych do obszarów proekologicznych, znajduje się w załączni-
ku 2 „Przewodnika realizacji praktyk w zakresie zazieleniania”, dostępnym 
na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, po wejściu 
w zakładkę Pomoc unijna i krajowa – Płatności bezpośrednie. 
• uprawy wiążące azot – 28 gatunków począwszy od bobu, a skończyw-

szy na nostrzyku – wykaz pod adresem j.w. strona 18.
W następnym numerze zostaną opublikowane praktyczne przykłady.

~ Wiesław Biały
Uzgodniono już terminy pierwszych szkoleń na rok 2015: 
21 stycznia – Omówienie i prezentacja Listy Odmian Zalecanych roślin 

uprawnych, wykładowca Grzegorz Baier, syn Jana Baiera twórcy sztanda-
rowego kombinatu Manieczki 

4 lutego – Nowoczesna agrotechnika rzepaku.
 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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 wywiad ~ informacje

Czterdzieści lat pracy. I to 
w jednej tarnowskiej przychod-
ni. To szmat czasu. Przez Pani 
gabinet przeszło kilka pokoleń 
mieszkańców naszej Gminy. 

Od czterdziestu lat pracuję 
w Przychodni w Tarnowie Pod-
górnym, więc z widzenia znam 
praktycznie wszystkich. Często 
jest tak, że ci, których szczepiłam 
kilkanaście lat temu, przypro-
wadzają dzisiaj swoje pociechy. 
Rodziców rozpoznaję na ulicy 
i proszę o pilnowanie kalenda-
rza szczepień dzieci. Znajomym 
przypominam o konieczności re-
gularnych wizyt lekarskich. Swo-
ją pracę traktuję jako służbę – za-
wsze jestem do dyspozycji moich 
pacjentów, nawet po godzinach. 

Jest Pani zatem cały czas 
w gotowości? 

Tak. Moi najbliżsi wiedzą, że 
zrezygnuję z czasu wolnego, 
jeżeli ktoś potrzebuje mojej po-
mocy. Często pełnię dyżur pie-
lęgniarski na różnych wydarze-
niach gminnych. Czuję się wtedy 
współodpowiedzialna za zdrowie 
uczestników. Jestem dumna, że 
mogę w ten sposób służyć swoją 
wiedzą, umiejętnościami i do-
świadczeniem. I że mogę w razie 
konieczności pomóc.

Przez te wszystkie lata praca 
pielęgniarki na pewno zmieni-
ła się. 

Moja praca to służba – rozmowa z Anną Owczarz, pielęgniarką pracującą 
od czterdziestu lat w Przychodni Lekarzy Rodzinnych Saluber w Tarnowie Podgórnym

Zmieniło się praktycznie 
wszystko. Pracujemy teraz w wa-
runkach, o których kiedyś nawet 
nie marzyłyśmy. We wszystkim 
pomagają komputery. Jednak 
nic nie zastąpi bezpośrednie-
go kontaktu z pacjentem. Moim 
zdaniem szczera rozmowa jest 
najważniejsza. 

Dzisiaj pielęgniarki muszą 
wiedzieć więcej, gdyż często sa-
modzielnie podejmują decyzje, 
wpływające na zdrowie, a nawet 
życie pacjenta. Codziennie prze-
cież wykonujemy na przykład ba-
dania EKG czy mierzymy ciśnie-
nie krwi – wyniki tych pozornie 
podstawowych czynności mogą 
zapoczątkować poważne lecze-
nie szpitalne. Dlatego bardzo 
odpowiedzialnie traktuję każdego 
pacjenta – staram się dowiedzieć 
dokładnie co mu dolega, by pod-
jąć ostateczną decyzję.

Co sprawiło, że związała się 
Pani z tarnowską przychodnią 
na tyle lat?

Ja po prostu lubię swoje miej-
sce pracy. Cieszę się, że przez 
czterdzieści lat miałam i mam 
przyjemność pracować z bar-
dzo miłymi ludźmi – lekarza-
mi i pielęgniarkami. Mamy do 
siebie ogromne zaufanie, tak 
potrzebne w naszej codziennej, 
odpowiedzialnej służbie. Łączą 
nas nie tylko relacje służbowe, 
ale – co równie ważne – przyja-
cielskie. Wzajemnie się wspiera-
my. Jestem przekonana, że w ten 
sposób – wzajemnie sobie ufając 
i pomagając – najlepiej służymy 
naszym pacjentom.

Dziękuję za rozmowę!

Chyby! Chyby! Chyby! Chyby! Chyby! Chyby! Chyby!

ZAPROSZENIE

5 STYCZNIA 2015 O GODZ. 16.00
Spotkanie Noworoczno-Integracyjne przy ognisku

na parkingu przy ul. Szkolnej
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Zaprasza Sołtys Ewa Jurasz
i Rada Sołecka

Kupiliście choinkę w do-
niczce i nie masz co 
z nią zrobić po Świę-

tach? Przywieźcie do Chyb do p. 
sołtys na ul. Palmową 2 (tel. 61 
8160 610). Na wiosnę posadzimy 
wszystkie drzewka razem, mamy 
już miejsce!

Sołtys Chyb Ewa Jurasz

Twoje 
drzewko 
świąteczne!

Anna Owczarz z 
małym pacjen-
tem
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porady

Jak „skutecznie” zarządzać czasem? (część II)

W części pierwszej (Sasiadka Czytaj z listo-
pada) porównywaliśmy się do samocho-
dów, aby zobaczyć jak najczęściej trak-

tujemy samych siebie i swoje ciała, co zazwyczaj 
odzwierciedlone jest w tym, jak zarządzamy wła-
snym czasem na co dzień. 

Oczywiście, aby twój samochód dobrze funkcjo-
nował, trzeba o niego dbać, serwisować, utrzymy-
wać w porządku i regularnie dostarczać mu paliwa. 
Natomiast, aby skutecznie zarządzać własnym cza-
sem, trzeba wiedzić, co ten termin oznacza dla cie-
bie. Nie ma jednego sposobu, bo każdy z nas jest 
inny i mamy różne potrzeby i nawyki.

Wolisz skupić się na jednej czynności lub relacji 
międzyludzkiej? A może lepiej się czujesz załatwia-
jąc kilka spraw czy rozmawiając z kilkoma osobami 
naraz? Kultura, z której się wywodzimy, w znacz-
nym stopniu wpływa na nasze widzenie świata, 
w tym również na to, czy uważamy czas za coś, cze-
go mamy dużo czy też mało, czy możemy nim szczo-
drze dysponować, czy też musimy rozważnie plano-
wać i „oszczędzać” czas, kiedy się tylko da. Oprócz 
kultury zawsze dochodzą nasze indywidualne prefe-
rencje. Spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań, 
które pomogą ci określić, co działa w twoim przy-
padku: 

Jak lubisz organizować sobie czas w pracy 
i w domu? Kiedy czujesz się najlepiej? 

Co chcesz osiągnąć w ciągu 
danego dnia/ tygodnia/miesiąca/
roku i jak się do tego zabierasz? 

Na co bezwzględnie potrzebu-
jesz czasu każdego dnia? 

Co wieczorem daje ci prawdzi-
we poczucie satysfakcji z przeży-
tego dnia?

Dalsze pytania, które mogą ci 
pomóc w ustaleniu, co jest dla cie-
bie ważne: 

Czy masz tendencje do piętrze-
nia czynności jedna po drugiej 
bez przerwy i tworzenia niekoń-
czących się list w pracy? Jeśli tak, 
co ci to daje? Co i komu chcesz 
w ten sposób udowodnić? Za jaką 
cenę?

Czy planując dzień lub tydzień 
obowiązków bierzesz pod uwagę 
własne podstawowe potrzeby: je-
dzenie, picie, wyjście do toalety, 
przeciąganie się, sen, chwila dla 
siebie itp.? 

Jakie jest twoje wewnętrzne 
podejście do relaksu? Czy da-
jesz sobie na to przywolenie? Je-
śli pracowitość oznacza dla ciebie 
wykonywanie czynności jedna za 

drugą, bez chwili odpoczynku, 
a bezczynność kojarzy ci się wy-
łącznie z lenistwem, zastanów się, 
czy takie przekonanie jest dla cie-
bie wspierające długoterminowo? 
– Jednym z typowych przekonań 
w tej części Polski jest gloryfika-
cja pracy i działania, czyli potocz-
nie rzecz biorąc „zażynanie się” 
do granic możliwości, co poka-
zuje powiedzenie „Odpocznę, jak 
będę w grobie”, dość mało wspie-
rające dobrostan człowieka. 

Planując święta pamiętaj za-
tem o tym, na co na pewno chcesz 
mieć czas. Zaplanuj je tak, by 
był czas i na spotkania rodzinne, 
i na chwilę refleksji, odpoczynek, 
pachnącą kąpiel w wannie i zaba-
wę z dziećmi. Czasy, w których 
jedna osoba zasuwa do nieprzy-
tomności w kuchni, już minęły 
– dziel przygotowania z bliski-
mi, nie wstydź się podać kupnych 
uszek, jeśli nie przepadasz za ich 
robieniem. 

~mgr Katarzyna Weiss
www.lingwest.com 

Specjalne okazje, takie jak 
Sylwester, wymagają wy-
jątkowych ubrań.

Jaka kreacja jest dla nas naj-
lepsza? Strój należy dobrać do 
miejsca, które planujemy odwie-
dzić w czasie sylwestrowej nocy. 
Pamiętaj, że inaczej należy się 

Sylwestrowe kreacje
ubrać na noworoczny spektakl 
w teatrze, na domówkę u znajo-
mych czy na elegancki bal syl-
westrowy. To, jaki fason i kolor 
sukienki wybierzemy, zależy wy-
łącznie od nas samych. Jedna ko-
bieta wybierze czarną koronkową 
kreację, inna ornamentowe kolo-
rowe wzory, a jeszcze kolejna wy-
bierze błysk i i złote cekiny. Dziś 
właściwie wszystko jest dozwo-
lone, zależy to głównie od naszej 
fantazji. Najważniejsze jest, by 
czuć się pięknie i zarazem kom-
fortowo. Jeśli chodzi o fryzurę, 
to ładnie wymodelowane włosy 
oraz klasyczny prosty kok zawsze 
sie sprawdzą. Uwaga, brokatowy 
lakier do włosów dawno już od-
szedł do lamusa. Fryzura powin-
na pasować do kreacji i do kształ-
tu twarzy. Paznokcie pomalujmy 
lakierem w kolorze cielistym lub 

czerwonego wina, na pewno będą 
pasowały do każdej kreacji. Wy-
bierając torebkę możemy kiero-
wać się trzema zasadami. Im póź-
niejsza pora i im bardziej oficjalna 
impreza – tym torebka mniejsza. 
Przy skromniejszych kreacjach 
można zaszaleć z biżuterią, jed-
nak nie może ona odwracać uwagi 
od całości ubrania. Panom warto 
zainwestować w ciekawy krawat 
lub oryginalne buty, co urozmaici 
nudny garnitur. Mogą też odświe-
żyć nieco fryzurę.

Tak przygotowani na pewno 
będziemy mieć wspaniałą zabawę 
Sylwestrową i hucznie przywita-
my nadchodzący Nowy Rok.

~ Maja Wachowska
wizażystka i stylistka

www.majawachowska.pl
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Dlaczego liście czerwienieją?

Odchodzi od nas jesień. Tegoroczna wyjątko-
wo ciepła i piękna. Tylko tak się jakoś zro-
biło pusto i szaro. By drzewa mogły obronić 

się przed nadchodzącym chłodem zrzucają swo-
je liście. Kiedy wieczory i ranki robią się chłodne, 
między ogonkiem liściowym a gałęzią tworzy się 
warstwa komórek, która powoli odcina liść od skład-
ników pokarmowych i powoduje jego obumieranie 
i odpadanie od drzewa. Tę warstwę komórek nazy-
wamy warstwą opadania. Zanim jednak gałęzie 
staną się nagie, liście najpierw żółkną, czerwienieją, 
brązowieją.  Jesienne zmiany koloru to jeden z nie-
wielu sympatycznych akcentów tej pory roku. Skąd 
biorą się te wyjątkowe barwy?

Większość z jesiennych barw liści jest w nich już 
w lecie, choć są wtedy niewidoczne, ponieważ „prze-
słania” je występujący w dużych ilościach i cały czas 
wytwarzany przez rośliny zielony chlorofil. Jest to 
ten sam barwnik, który zostawia nam trudne do spra-
nia plamy na kolanach, kiedy przewrócimy się na 
trawie. Chlorofil jest roślinom niezbędny do życia. 
Kiedy warstwa opadania zaczyna pozbawiać liście 
„jedzenia”, nie są one w stanie odbudować w sobie 
chlorofilu, a ten, który jeszcze tam pozostał, ulega 
rozkładowi. Wówczas ujawniają się występujące w li-
ściach inne barwniki: żółte ksantofile, pomarańczowe 
karotenoidy, czerwone antocyjany (barwniki zna-
ne np. z marchewek, dyni, papryki). Chłodne powie-
trze, szczególnie w nocy, oraz dużo słońca w czasie 
dnia przyspieszają proces tworzenia w liściach żół-
to-czerwonych kolorów. Bardzo niskie temperatury, 
wręcz mróz, szybko kończą proces zmiany koloru li-

ści i przyspieszają ich opadanie. 
Idealne warunki do barwienia się 
liści to słoneczna jesień z ciepłymi 
dniami i chłodnymi, ale nie mroź-
nymi nocami. Dokładnie taka jak 
w tym roku. Następny etap zmia-
ny koloru liści to produkcja roślin-
nych hormonów – etylenu i kwa-
su abscysynowego. Powodują one 
wzrost aktywności enzymów roz-
kładających celulozę i pektyny, co 
z kolei prowadzi do rozkładu ścian 
komórkowych, czego ostatecznym 
efektem jest opadnięcie liści na 
ziemię.

Tylko po co drzewa podejmu-
ją taki wysiłek? Przechodzą takie 
barwne metamorfozy? 

Jest kilka teorii. Pierwsza wska-
zuje na to, że przy braku chlorofilu 
roślina potrzebuje ochrony podczas 
procesu jesiennego wycofywania 
azotu z liści do tych części drze-
wa, które przetrwają zimę. Czyli do 
pnia i korzeni. Antocyjany ograni-
czają dostęp światła słonecznego, 
które ten delikatny biochemiczny 
mechanizm mogłoby uszkodzić.

Druga dotyczy mechanizmów 
obrony przed szkodnikami. Czer-
wień liści może tu działać na dwa 
sposoby. Po pierwsze sygnalizo-

wać zawartość szkodliwych dla 
owadów składników, a po drugie 
być swoistą demonstracją siły. 
Okres opadania liści to moment, 
w którym mszyce wyszukują 
miejsca do złożenia jajek, z któ-
rych w kolejnym roku wylęgnie 
się nowe pokolenie. „Popisywa-
nie się” mocną czerwienią może 
oznaczać, że dane drzewo jest 
w doskonałej kondycji i w przy-
szłości będzie miało dużo siły do 
walki ze szkodnikami, więc nie 
warto akurat w nim składać jajek.

Trzecia mówi o potrzebie drze-
wa jaką jest ciepło. Ciemniejsze 
kolory szybciej się nagrzewają, 
mogą więc „wyłapać” resztki pro-
mieni słonecznych.

Ale tak czy inaczej – cała ta 
biochemia z fizjologią daje prze-
piękne efekty cieszące nasze oko.

~ Iwona Dostatnia

Abi szaleje. Biega po całym domu próbując 
znaleźć sobie bezpieczne miejsce. Pod sto-
łem źle, pod krzesłem źle, pod szafą, w ła-

zience albo w piwnicy też niedobrze. Nawet w łóżku 
pod kołdrą nie można się ukryć. 

Kreciu siedzi zwinięty w kącie i się trzęsie. Rozgląda 
się i przerażonym wzrokiem patrzy na świat. O co tu 
chodzi? Nie szczeka, nie biega i nie szuka, bo wie, że 
wszędzie jest tak samo. Zohan też zabezpieczył sobie 
tyły między szafą a ścianą, ale wyje wniebogłosy. Nie 
pozwala do siebie podejść i nie daje się uspokoić.

Rottweilerka Hera, mimo swoich pięćdziesięciu ki-
logramów, wskoczyła na kolana Pani i nie pozwala się 
zrzucić. I tak sobie siedzą. Właścicielka tylko parę ki-
logramów cięższa od Hery, wciśnięta w fotel, nie może 
oddychać. Ale da radę. Chłopaki zaczęły strzelać w sta-
rym roku i skończą dopiero w nowym. Potrwa to kilka 
godzin i będziemy mogli odetchnąć i odpocząć.

Piszę MY, ponieważ tak jak one tego nie rozumiem, 
ale cieszę się, że to tylko petardy i fajerwerki, a nie ar-

Szczęśliwego Nowego Roku!
maty i karabiny. „Powtórkę z roz-
rywki” mamy co roku i jakoś trzeba 
to przeżyć. My wiemy o co chodzi, 
więc jest łatwiej. One nie wiedzą 
i są zdezorientowane.

I co tu począć?
Możemy je zostawić samym 

sobie. Trudno, takie jest życie, 
a strach i lęk to jego elementy.

Możemy je utulić i razem z nimi 
przetrwać trudne chwile. Możemy 
też zastosować środki, które pozwo-
lą uspokoić i wyciszyć zwierzaka na 
kilka godzin. 

Musimy jednak pamiętać, że nie 
ma rozwiązania idealnego. To, co 
zadziała w jednym przypadku, w in-
nym niekoniecznie musi się spraw-
dzić. Preparatów jest coraz wię-
cej i rodzaj zastosowanego środka 

trzeba dobrać indywidualnie. Warto 
też pamiętać, co podajemy i w ja-
kiej dawce, aby w następnym roku 
podać to samo, jeśli zadziałało lub 
zmienić środek, jeśli się nie spraw-
dził.

Do nas należy decyzja w jaki 
sposób przeżyć te „ciężkie” chwile. 

Właścicielka Znajdy przez kil-
ka lat spędzała z nią sylwestra nie 
chcąc zostawiać jej samej. W ze-
szłym roku w końcu postanowiła 
wyjść na zabawę i podała jej środek 
uspokajający. Nie bawiła się jednak 
dobrze i przed północą wróciła do 
domu, gdzie jak zwykle powitała 
Nowy Rok leżąc ze Znajdą w łóżku 
zawinięta w kołdry i poduszki.

W tym roku nie wychodzi już ni-
gdzie.

~ PASZCZAK
Pytania mogą Państwo przesyłać 

na adres paszkosum@wp.pl
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Dotyczy coraz większego 
grona osób i co roku zbie-
ra śmiertelne żniwo… 

Sprawdź czym jest cukrzyca, jak 
się przed nią uchronić, a jeśli już 
wystąpi – jak uniknąć groźnych 
dla zdrowia i życia powikłań!

Cukrzyca to groźna choroba za-
liczana do grona tzw. chorób cywi-
lizacyjnych. Jak powstaje? W na-
szej krwi, oprócz innych ważnych 
dla życia składników, krąży rów-
nież cukier. Pozyskiwany z co-
dziennych posiłków, dostarcza or-
ganizmowi energii, niezbędnej do 
normalnego funkcjonowania. Jeśli 
stężenie cukru we krwi spada, czu-
jemy się głodni, zmęczeni, ospali. 
Nadmiar cukru we krwi wywołu-
je z kolei pobudzenie i przyspie-
szenie metabolizmu. Cukrzyca to 
choroba związana z przewlekłą hi-
perglikemią – zbyt wysokim stęże-
niem cukru we krwi. Istnieje kilka 
typów cukrzycy – obecnie najczę-

ściej występuje typ II związany z nieprawidłowym 
odżywaniem. Jeśli przyjmujemy zbyt dużo posiłków 
obfitujących w cukry, nasz organizm traci kontrolę 
nad regulacją poziomu cukru we krwi, co doprowadza 
do wielu niekorzystnych zmian takich jak uszkodze-
nia naczyń krwionośnych i nerwów, a w konsekwen-
cji do: problemów ze wzrokiem, spadku odporności, 
utrudnionego gojenie ran, uszkodzenia nerek, zawału 

mięśnia sercowego, udaru mózgu, 
neuropatii oraz zespołu objawów 
nazywanych „zespołem stopy cu-
krzycowej”.

Jak zapobiegać powstawaniu 
cukrzycy? Warto wyeliminować 
z diety wszelkie produkty bogate 
w cukier i tłuszcz – słodkie napo-
je, słodycze, wypieki, białe pieczy-
wo i tłuste mięsa. Nieoceniona jest 
codzienna dawka ruchu w postaci 
gimnastyki, pływania, spacerów 
lub innych aktywności. Dodatko-
wo należy zrezygnować z używek 
– alkoholu, papierosów i kawy. 
Powyższe rady przydadzą się rów-
nież osobom, które w badaniach 
zaobserwowały podwyższony po-
ziom cukru we krwi. Udowod-
niono, że racjonalna dieta i wzrost 
aktywności fizycznej to najlepsze 
metody zapobiegania cukrzycy 
i zmniejszania ryzyka powikłań 
u chorych, u których już zdiagno-
zowano tę chorobę.

Eliza Nowak
Spec. ds Podologii, 

www.podologiahelp.pl

Jak zapobiegać cukrzycy

Sezon grzewczy w pełni, a co za tym idzie wzra-
sta zagrożenie pożarowe. Na terenie naszej 
Gminy coraz częstsze są przypadki zatrucia 

tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem. 
Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego pro-

cesu spalania materiałów palnych m.in. drewna, wę-
gla, gazu, oleju, benzyny, ropy, niezależnie od rodzaju 
używanego pieca, na skutek niedostatecznej ilości tle-
nu w otaczającej atmosferze. Bardzo często taka sytu-
acja jest wynikiem zanieczyszczenia lub awarii urzą-
dzenia oraz niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, 
spowodowanej zasłonięciem kratek wentylacyjnych. 
Niebezpieczny jest także brak regularnych przeglą-
dów instalacji kominowej.

Tlenek węgla jest śmiertelnym zagrożeniem dla 
człowieka. To bezbarwny, bezwonny, pozbawiony 
smaku, silnie trujący, palny i wybuchowy gaz, któ-
ry dostaje się do organizmu człowieka przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. Już niewielkie stężenie może być śmiertelne 
dla człowieka.

Podstawowymi objawami zatrucia tlenkiem węgla 
są bóle głowy, zawroty głowy, duszność, senność, 
trudności z oddychaniem, nudności. Co niebez-
pieczne – te objawy mogą być zinterpretowane jako 
pierwsze symptomy przeziębienia lub grypy. Docho-

Strażacy apelują 

Cichy zabójca – tlenek węgla (czad)
dzi do tego osłabienie i znużenie, 
zaburzenia orientacji i zdolności 
oceny zagrożenia. Zaczadzona 
osoba staje się całkowicie bierna, 
traci przytomność i – jeśli nikt nie 
przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Udzielając pomocy należy za-
pewnić dopływ czystego po-
wietrza natychmiast otwierając 
drzwi i okna tak, aby jak najszyb-
ciej przewietrzyć pomieszczenie. 
Można ofiarę wynieść na świe-
że powietrze. Wezwać na miej-
sce pogotowie ratunkowe tel. 999, 
straż pożarną tel. 998 lub zadzwo-
nić pod numer alarmowy 112. Je-
żeli osoba zaczadzona po wynie-
sieniu na zewnątrz nie oddycha, 
należy niezwłocznie przystąpić 
do sztucznego oddychania i ma-
sażu serca.

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej Gminy na-
mawiamy do systematycznego 
dokonywania przeglądów insta-
lacji wentylacyjnej, kominowej 

wraz ze wszystkimi urządzenia-
mi grzewczymi. Pamiętajmy, by 
zlecać tę usługę wyłącznie oso-
bom do tego uprawnionym. Pro-
ponujemy również rozważenie 
montażu autonomicznych czu-
jek wykrywających tlenek węgla, 
które w bardzo szybkim czasie 
za pomocą dźwięku ostrzegają 
o grożącym niebezpieczeństwie 
– to pozwoli na szybką ewaku-
ację mieszkańców z zagrożo-
nego mieszkania. Czujki tlenku 
węgla lub dymu charakteryzują 
się nieskomplikowaną budową 
i łatwym montażem. Posiadają 
własne zasilanie bateryjne. Kosz-
tują stosunkowo niewiele. Moż-
na je kupić m.in. w siedzibie na-
szej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Słonecznej 2.

~ Tomasz Kubacki
Inspektor ochrony ppoż i BHP

OSP Tarnowo Podgórne



 listopad 2014 \ sąsiadka~czytaj \      27

wspomnienie 

Kiedy patrzę na dzisiejsze 
Święta Bożego Narodze-
nia i porównuję z tymi 

sprzed lat, to nachodzą mnie re-
fleksje zdecydowanie niekorzyst-
ne dla tych współczesnych. Nie 
mogę oprzeć się wrażeniu, że 
Święta, o których mowa, to dziś 
wydarzenie zdecydowanie bar-
dziej merkantylne niż dotyczą-
ce wewnętrznego przeżywania. 
Obecne Święta są pewnie bardziej 
błyszczące, obfitsze w przeróżne 
dobra, z kolorowo zapakowany-
mi drogimi prezentami. Trudny 
do zniesienia jest też fakt, że za-
czyna się je obchodzić już od po-
czątku listopada. Jedno jest pew-
ne: wzniosłe świąteczne symbole 
zostały zawłaszczone bezczelnie 
w celu osiągania zysków. Ulega-
ją one przez to pewnej dewaluacji 
i spowszednieniu. Całe szczęście 
jednak, że są to zjawiska pozorne 
i dotyczące jedynie okresu przed-
świątecznego. Gdy już zaświe-
ci pierwsza gwiazdka, wielowie-
kowa tradycja daje o sobie znać, 
otwierając nasze serca i powodu-
jąc, że stajemy się lepsi, warto-
ściowsi i przeżywamy pełnią du-
cha ten Wielki Czas.

Myślami sięgam do Świąt Bo-
żego Narodzenia w 1964 albo 
w 1965 roku. Pierwszych prze-
żywanych tak pełnie i świadomie 
przez kilkuletnie dziecko, jakim 
wówczas byłem. Mroczny czas 
zniewalającego ustroju dooko-
ła! Jak to zwykle bywa sytuacja 
taka wyzwalała najwyższe uczu-
cia, mobilizowała i pozwalała ja-
koś pełniej przeżywać te wielkie 
święta. Tak było i wtedy. Okrągłe 
50 lat temu. Zaczynało się tak jak 
teraz pieczeniem pierników w pe-
wien mroźny, grudniowy pora-
nek. Ach, jakże one smakowały! 
Gdyby nie zdecydowana postawa 
matki, to zjedlibyśmy wszystkie 
zaraz po upieczeniu. Ale to zwy-
czaj i sytuacja znana i dziś w każ-
dym domu, więc nie ma się co 
przy tym zatrzymywać. Może tyl-
ko piec do tego jest teraz gazowy 
bądź elektryczny, a nie – jak wte-

Ze świątecznej radości nie wyrasta się nigdy…

dy – węglowy. To, czego z regu-
ły nie robi się obecnie, a co wte-
dy wypełniało dzieciom niemal 
cały czas na początku grudnia, to 
klejenie ozdób choinkowych. I ja 
kleiłem łańcuchy z ogniw z kolo-
rowego papieru, przeróżne pawie 
oczka i gwiazdki. Choinkę żywą – 
a jakże – ubierało się u nas w Wi-
gilię bądź dzień przed. Ta cho-
inka, o której piszę, nie była jak 
pamiętam ani przesadnie kształt-
na, ani zbyt pięknie przystrojona. 
Bombek niewiele, kilka świeczek 
na klipsie zamiast elektrycznych 
lampek, wiele pozawieszanych 
orzechów, jabłek i cukierków. 
I gwiazda betlejemska na czubku 
oraz nieodłączne włosie anielskie. 
I sprawdzanie ciągle: nie leży tam 
co pod nią? Zanim coś pod nią się 
znalazło i zanim usiedliśmy do 
wigilijnej wieczerzy czekać mu-
sieliśmy do powrotu rodziców. 
Pracowali w Gminnej Spółdziel-
ni Samopomoc Chłopska, pro-
wadząc jeden z dwóch sklepów 
spożywczych w Przeźmierowie. 
Opisywane czasy charakteryzo-
wały się tym, że w sklepach bra-
kowało wszystkiego. Także karpi, 
bez których nie ma świąt. Tego 
roku, który wspominam, a także 
i w innych latach dostawy tych 
ryb trafiały do sklepu we wigi-
lię dosłownie na ostatnią chwilę, 
późnym popołudniem. Sprzeda-
wano je szybko z wanny z lodo-
watą wodą, wyciągając rękami. 
Do dzisiaj w oczach mam obraz 

mamy słaniającej się na nogach, 
z przepracowania z dłońmi, które 
z takiej wody wyciągnęły kilka-
set karpi. Ale nie miała ani czasu 
ni ochoty rozczulać się nad sobą! 
Rodzina czekała na przeżywanie 
Wigilii! A potem już jak zwykle: 
modlitwa, łamanie się opłatkiem, 
spożywanie trzynastu potraw, 
śpiewanie kolęd… I podniecenie, 
kiedy zapłonie pierwsza gwiazdka 
i przyjdzie on – Gwiazdor! Nagle 
ręczny dzwonek! I.. jest, wszedł! 
Tylko którędy, skoro drzwi cały 
czas były na oku? Acha, przez 
komin pewnie! I strach przemie-
szany z nadzieją. Co w worku 
być może? Prezent czy rózga ? 
I ten Gwiazdor jakiś taki znajomy 
skądś! Nie było czasu dociekać! 
Prezent sprzed 50 lat pamiętam do 
dzisiaj. To kolejka na szynach. Na 
baterię, z metalową lokomotywą, 
wagonikami, rozjazdami. Duma 
rozpierała mnie jeszcze przez czas 
długi. Święta Bożego Narodzenia 
przed nami! Wiele zdań skleci-
łem, żeby na końcu uzmysłowić 
sobie, że tezy z pierwszych słów 
tego eseju udowodnić nie sposób. 
Wciąż, mimo opisanych zjawisk, 
mimo że świat zmienia się i to 
nie tylko na lepsze, Święta są ta-
kie same! Jest w nich niezmienna 
magia, tradycja i radość jak przed 
wiekami. I niech tak zostanie! 

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Kulturalna jesień, zima (wiosna, lato też) –
kulturalnie w Bibliotece przez cały rok, nie-
zależnie od pór roku, a książka to dobra roz-

rywka dla wszystkich, bo :
Książka – to alternatywa dla wielogodzinnego 

oglądania telewizji, bądź siedzenia przy komputerze 
i grania w gry nasycone przemocą i brutalnością.

Książka – to remedium na problemy współczesne-
go świata, to możliwość przeniesienia w świat przy-
jazny, to podróż bez potrzeby wychodzenia z domu. 

Książka – to relaks dla wszystkich zmęczonych 
codzienną rutyną.

Książka – to nie tylko podręcznik, ale przyjemna 
forma spędzania wolnego czasu.

Książka – to odskocznia dla tych, którzy ze wzglę-
dów zdrowotnych, nie mogą uprawiać różnych spor-
tów, wycieczek rowerowych czy innej formy ruchu, 
to możliwość oderwania się od choroby, problemów, 
to lek na samotność. 

Książka – to możliwość poszerzania wiedzy przez 
całe życie (szkoły to dopiero początek edukacji). 

Proponujemy modne ostatnio hasło „Nie jestem sta-
tystycznym Polakiem – CZYTAM KSIĄŻKI”. W ba-
daniach europejskich sprawdzających średnią obiek-
tywną wiedzę naukową, najlepiej wypadły takie kraje 
jak: Dania, Niemcy, Holandia, Czechy (Polska jest na 
trzecim miejscu od końca). To nic dziwnego, ponie-
waż w tych krajach czytanie książek to normalność 
i oczywistość we współczesnym, tak szybko zmienia-
jącym się świecie. Skandynawowie sięgają po książki 

niemal powszechnie, także Holen-
drzy, Niemcy, Brytyjczycy, Cze-
si. Zmieniające się życie współ-
czesnych społeczeństw, nowe 
technologie wymuszają koniecz-
ność nauki i poszerzania wiedzy.  
Zatem książki w różnej formie, 
w dobie komercjalizacji i amery-
kanizacji naszej kultury to dobry 
wybór. Nawyki czytelnicze kształ-
tują się w dzieciństwie i młodo-
ści. Wyrobienie nawyku czytania 
w czasie wolnym, dla przyjemno-
ści, zależy głównie od środowiska 
rodzinnego i rozbudzenia zaintere-

sowań młodego człowieka. Dostęp 
do książek jest i wybór też. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do naszych nowych 
placówek – kolorowych, przyja-
znych i funkcjonalnie urządzonych 
dla czytelników dużych i małych. 

Od listopada można korzystać 
i wypożyczać książki w nowym 
lokalu naszej Filii w Przeźmiero-
wie (na zdjęciu), która mieści się 
w budynku Centrum Kultury przy 
ulicy Ogrodowej 13a (na parte-
rze).

~I.B.

Jury dorocznego konkursu na 
kartkę bożonarodzeniową po 
burzliwych obradach posta-

nowiło przyznać dwa równorzęd-
ne pierwsze miejsca. Otrzymały 
je prace Zofii Marciniak ze Szko-
ły Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym (na okładce) oraz Anny 
Łąckiej z Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym (obok).

Autorami wyróżnionych prac 
są natomiast: Dominika Degórska 
ze Szkoły Podstawowej w Luso-
wie, Mateusz Woźniak i Martyna 
Sadalska ze Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie, Hania Majew-
ska z koła plastycznego w Tarno-
wie Podgórnym, a także przed-
szkolaki z grupy „Biedronki” 
przedszkola „Na zielonym wzgó-
rzu” w Lusówku.

Wyróżnione i nagrodzone prace 
można podziwiać w Galerii w Ro-

Dwie zwycięskie kartki„Janosik” 
nagrodzony!

Sukcesem zakończyła się 
wyprawa Grupy Teatralnej 
„NOVI” do Środy Wiel-

kopolskiej. Z Ogólnopolskiego 
Konkursu Teatrów Amatorskich 
„Melpomena 2014”, na którym 
zaprezentowała spektakl „Ja-
nosik”, przywiozła III nagrodę. 
Działający w GOK „SEZAM” ze-
spół prowadzony jest przez Artura 
Romańskiego, który wyreżysero-
wał wyróżnione przedstawienie. 
Mieszkańcy naszej Gminy mieli 
okazję oglądać je m. in. podczas 
otwarcia Centrum Kultury Prze-
źmierowo. 

Wszystkim aktorom i opieku-
nowi – serdecznie gratulujemy!

~ JK

tundzie – w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Ogrodowej 14. Dzięku-
jemy wszystkim autorom za na-
desłane propozycje i gratulujemy 
wyróżnionym, których zaprasza-
my po odbiór nagród do siedzi-
by GOK „SEZAM” (ul. Poznań-
ska 96 w Tarnowie Podgórnym, 
w godz. 8-15). ~Jarek Krawczyk
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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. 11-14 i 17-19 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl               

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego 
mieszkańcom: „Kwaśnica Bavarian Show”
sobota, 27 grudnia godz. 18, GKS w Tarnowie Podgórnym
Zapisy u sołtysa. Koszt: 50 zł.

„Śpiewamy kolędy” 
z Kołem Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
niedziela, 4 stycznia godz. 15
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Kolędować Małemu”- powarsztatowy koncert 
uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej
wtorek, 6 stycznia
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Koncert Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne
z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
sobota, 10 stycznia godz. 17
Hala OSiR W Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa mieszkańcom:
koncert Teresy Werner z zespołem
niedziela, 28 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo.
Zaproszenia dostępne u sołtysa.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- gwiazda wieczoru: Kasia K8 Rościńska
niedziela, 11 stycznia godz. 16
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„ANTY=BAŚŃ” - premiera spektaklu
Teatru Tańca „Sortownia”
sobota, 17 stycznia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

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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Ta propozycja powinna za-
interesować osoby powyżej 
50 roku życia, które pragną 

regularnie podejmować wyzwa-
nia i chcą się doskonalić zarów-
no w cielesnym, jak i duchowym 
wymiarze. Zapraszamy na zajęcia 
taneczno-ruchowe, prowadzone 
przez doświadczoną instruktorkę 
Monikę Gałęską.

Jest ona absolwentką Państwo-
wej Szkoły Baletowej im. Olgi 
Sławskiej Lipczyńskiej w Pozna-
niu, pedagogiem tańca i choreogra-
fem. Współpracowała z Polskim 
Teatrem Tańca Ewy Wycichow-
skiej, a następnie kontynuowała 
karierę jako solistka w Niemczech. 
Występowała też na festiwalach 
tańca współczesnego we Wło-
szech, Japonii, Algierii, Hiszpanii 

Piękno w brzydocie, czyli ANTY=BAŚŃ

Najnowszy spektakl Teatru 
Tańca „Sortownia” no-
sić będzie tytuł „ANTY-

=BAŚŃ”. Jego premiera odbędzie 
się w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo 17 stycznia o godz. 18.

Rzecz dzieje się w galerii, któ-
ra z czasem przemienia się w kra-
inę ukrytą w głębi umysłu każde-
go z nas. Pojawiają się bajkowe 
istoty, które nie zawsze są piękne. 
A może właśnie takie są? Odna-
leźć piękno w brzydocie i brzy-
dotę w pięknie, zezwierzęcenie 
i odczłowieczenie, inność – to 
wszystko cele nowego taneczne-
go spektaklu „Sortowni”.

Choreografia przygotowana 
przez Piotra Bańkowskiego z po-
mocą Dawida Mularczyka i Anny 
Hańczewskiej wykorzystuje wie-
le technik tańca współczesnego 
i technik tańca ulicznego. Za mu-
zykę do spektaklu odpowiada DJ 
NPoT.

Przypomnijmy, że Teatr Tańca 
„Sortownia” działa w GOK „SE-
ZAM” od 2010 roku, a powstał 
z połączenia tarnowskiej grupy 
„Free Steps” i poznańskiego Te-
atru Tańca Zakręconego. W do-

tychczasowym dorobku zespół 
ma takie spektakle, jak „Schody 
– tryptyk”, „Antyrama”, „e-go” 
„Wieczna wiosna oldschoolow-
ca, czyli PO-LOCK-OWAĆ” oraz 
„Energia”. Grupa swoje spektakle 
prezentowała na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, w Poznaniu 
(w tym w Teatrze Wielkim i auli 
WSNHiD) i w Wodzisławiu Ślą-
skim. Dwukrotnie zapraszana 
była na prestiżowy Festiwal Tań-
ca Kielce. 

Wstęp na premierę „ANTY-
=BAŚNI” za okazaniem bezpłat-
nego zaproszenia. Wejściówki 
są dostępne w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 
13a w godz.11-14 i 17-19), a tak-
że w Tarnowie Podgórnym: w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 96, w godz. 9-15) oraz 
Domu Kultury (ul. Ogrodowa 14, 
w godz. 15-20). Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Nowość dla osób 50+ – zajęcia taneczno-ruchowe
i Austrii. Jako pedagog prowadzi-
ła kursy i warsztaty w Niemczech 
i w Polsce, uczyła m. in. w po-
znańskiej Państwowej Szkole Ba-
letowej. Wykształcenie taneczne 
uzupełniła ukończonym niedaw-
no Studium Teologii Duchowości 
„Carmelitanum” przy Wyższym 
Seminarium Duchownym Karme-
litów Bosych.

W programie zajęć znajdą się 
elementy różnorodnych dziedzin 
tańca, mających na celu rozbudze-
nie świadomości ciała w zastoso-
waniu ćwiczeń relaksacyjno-roz-
ciągających i odkrywanie radości 
płynącej z tańca w kręgu, w pa-
rach i działania w grupie. Stoso-
wane będą proste ćwiczenia oparte 
na elementach tańca klasycznego, 
jazzowego, współczesnego i in-

terpretacji muzyczno-ruchowych, 
a także improwizacje taneczne 
i elementy medytacji. Całość po-
może rozbudzić twórcze i sponta-
niczne wyrażanie siebie.

Odpłatne zajęcia odbywać się 
będą raz w tygodniu w godzinach 
porannych lub popołudniowych 
w sali baletowej Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie. Osoby chęt-
ne prosimy o kontakt do końca 
grudnia pod nr tel. 515 147 609 
lub w styczniu pod numerem Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie 
– 61 814 20 51. Spotkanie orga-
nizacyjne zaplanowane jest na 
piątek, 16 stycznia, na godz. 17 
w miejscu prowadzenia zajęć.

~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole w Przeźmierowie

„Leśne Skrzaty” Przedszkolem Promującym Zdrowie

Przedszkole w Przeźmierowie

Nowi Odkrywcy

Trzy lata temu Przedszkole „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie podjęło wyzwanie i przy-
stąpiło do projektu „Szkoła promująca zdro-

wie” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Przez trzy lata wykonaliśmy szereg dzia-
łań, by zgodnie z definicją szkoły promującej zdro-
wie „tworzyć warunki i podejmować działania, któ-
re sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności 
szkolnej; podejmować przez jej członków działań na 
rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzyć 
zdrowe środowisko”.

W pierwszym roku szczególnie podkreślaliśmy 
rolę zdrowego odżywiania, w drugim zachęcaliśmy 
do podejmowania różnorodnej aktywności fizycz-
nej, a w trzecim edukowaliśmy nasze przedszkolaki 
w zakresie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że do 
działań włączyli się wszyscy pracownicy placówki, 
a także rodzice przedszkolaków. 

Zwieńczeniem dotychczasowych starań była wizy-
ta studyjna. Szóstego listopada w przedszkolnej auli 
zgromadzili się zaproszeni goście oraz przedszkola-
ki barwnie przebrane za owoce i warzywa. Program 
spotkania zaplanowano tak, by w pełni odzwiercie-
dlał zadania promujące zdrowy tryb życia. Przed-
szkolny koordynator Szkół Promujących Zdrowie 
Lidia Filipczak przedstawiła prezentację multime-
dialną ilustrującą trzyletnią działalność przedszkola. 
Tego dnia pracownicy placówki przygotowali fanta-
styczną niespodziankę dla wszystkich skrzatów i wy-
stawili przedstawienie teatralne pt. „Żyjmy zdrowo”. 
Dzieci z uśmiechem na twarzach i w wielkim skupie-
niu oglądały widowisko, a na zakończenie gromkimi 

W przedszkolu „Mali Od-
krywcy” w Baranowie 
w dniach 18 i 20 listo-

pada odbyła się uroczystość Paso-
wania na przedszkolaka, na któ-
rą przybyli rodzice, dziadkowie 
oraz rodzeństwo przedszkolaków. 
We wtorek pasowane były dzie-
ci z grupy „Krasnoludków”, a w 
czwartek dzieci nowoprzyjęte. Na 
początku tradycyjnie odśpiewano 
hymn przedszkola, a później dwie 
najstarsze grupy – „Wiewiórki” 
oraz „Wróbelki” – przygotowały 
część artystyczną. Starszaki pięk-
nie śpiewały, grały na instrumen-
tach i przedstawiły inscenizację 
„Sześć kucharek”. 

brawami nagrodziły wszystkich aktorów. Potem wszyscy przybyli zo-
stali zaproszeni do ćwiczeń przy piosence „Gimnastyka”. Na zakończe-
nie Wójt Tadeusz Czajka skierował wiele miłych słów do pracowników 
przedszkola i pochwalił działania placówki.

Zaproszeni goście odwiedzili przedszkolne sale, w których obserwo-
wali: pieczenie przez dzieci grahamowych bułeczek, przygotowanie 
zdrowych kanapek, scenki bezpieczeństwa z udziałem przedszkolaków, 
układanie Piramidy Zdrowego Żywienia oraz zajęcia gimnastyczne. 
Uroczystość zakończył pyszny, zdrowy poczęstunek przygotowany 
przez panie kucharki. 

Bardzo cieszymy się, że nasze trzyletnie działania zostały docenione 
i Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie otrzymało Wojewódz-
ki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Nasza edukacja w zakresie promocji zdrowia nie kończy się, nadal 
będziemy wyrabiać zdrowe nawyki wśród naszych wychowanków, 
a w roku szkolnym 2014/2015 szczególnie będziemy kształtować na-
wyki higieniczno-kulturalne. 

~ Monika Królak

Po występie starszych przedszkolaków przyszedł czas na nowe przed-
szkolaki. Pięknie odśpiewane piosenki wzruszyły całą widownię. Po 
występach dzieci pasowane złożyły uroczystą przysięgę. Przedszkolaki 
obiecały często się uśmiechać, pomagać kolegom i koleżankom, zgod-
nie się bawić i słuchać Pań. Aby upamiętnić ten ważny dzień każdy na 
pamiątkę dostał dyplom ze zdjęciem całej grupy. Po uroczystości poczę-
stowano dzieci i rodziców pysznym tortem. 

Witamy wszystkie dzieci w gronie Przedszkolaków!
~ Weronika Łopusiewicz
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W czwartek, 30 października, odbyliśmy nie-
zwykłą podróż w przeszłość. Pierwsze kro-
ki skierowaliśmy do Muzeum Literackiego 

Henryka Sienkiewicza w Poznaniu na Starym Rynku. 
Muzeum powstało w 1978 r. ze zbiorów prywat-

nych kupca Ignacego Mosia, który był entuzjastą 
pisarza i kolekcjonerem pamiątek po nim. Zbiory 
stanowią korespondencja pisarza, rękopisy, zdję-
cia, medale, pierwsze wydania poszczególnych 
dzieł, różnojęzyczne przekłady, dzieła sztuki in-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Historyczna wycieczka naszych uczniów

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mistrzostwa w szachach – awans do województwa

spirowane twórczością Sienkie-
wicza. Cennym eksponatem jest 
m.in. odlew maski pośmiertnej 
i dłoni pisarza. Część wysta-
wy poświęcona jest kobietom,  
z którymi nasz noblista był zwią-
zany. Po lekcji muzealnej uda-
liśmy się do podziemi kościoła 
Franciszkanów. Tam obejrzeli-
śmy makietę dawnego Poznania 
według ryciny Brauna-Hogen-
berga z 1618 r. Ekspozycja ma 
50 m², około 2000 elementów, 
wykonana jest głównie z papie-
ru, modeliny i plastiku. Trzecim 
punktem wycieczki były zajęcia 
terenowe zorganizowane na tere-
nie Bramy Poznania ICHOT (In-
teraktywnego Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego). To najstar-
sza część miasta, położona mię-
dzy ramionami Warty i Cybiny. 
Właśnie tutaj zaczęła się histo-
ria Poznania – tu książę Miesz-
ko I  na wyspie wybudował gród, 
w 965 r. sprowadził księżniczkę 
Dobrawę z zamiarem poślubie-
nia jej i przyjęcia chrztu, czego 
dokonał się w 966 r. W związku 
z przyjęciem chrześcijaństwa wy-
budowano pierwszą na ziemiach 
polskich katedrę. Zobaczyliśmy 
niektóre zabytki związane z tym 
niezwykłym miejscem:

- akademię Jan Lubrańskiego 
(obecnie Muzeum Archidiecezjal-
ne) – pierwszą na ziemiach pol-
skich szkołę, w której nauczano 
według nowych, humanistycz-
nych zasad, 

- psałterię – budynek mieszkal-
ny przeznaczony dla kolegium 
dwunastu psałterzystów, których 
zadaniem było codzienne odpra-
wienie mszy wotywnej i śpie-
wanie przez całą noc psalmów 
(dwóch psałterzystów zmieniało 
się co godzinę),

- bazylikę archikatedralną św. 
Piotra i św. Pawła – jeden z naj-
starszych polskich kościołów 
i najstarszą polską katedrę (od 
968r.), miejsce pochówku pierw-
szych władców Polski aż do Ka-
zimierza Odnowiciela i przypusz-
czalne miejsce chrztu Mieszka I; 
obecna gotycka katedra powstała 
w XIV – XV w.

Na długo zapamiętamy tę nie-
zwykłą wyprawę w przeszłość: 
poznaliśmy korzenie państwa pol-
skiego, zobaczyliśmy, jak zmie-
niał się Poznań na przestrzeni 
wieków, dowiedzieliśmy się wie-
le o życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejny wyjazd.

 W imieniu wycieczkowiczów 
~ Stanisława Janeczek

Reprezentacja szachi-
stów Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie w skła-

dzie: Szymon Tadych, Olgierd 
Tadych, Miłosz Sawicki, Julia 
Gawęcka oraz Paulina Woźniak 
zajęła drugie miejsce w Druży-
nowych Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego w Szachach, któ-
re odbywały się 12 listopada w 
Bninie koło Kórnika. Drużyna 
tym samym awansowała do eta-
pu wojewódzkiego. Serdeczne 
gratulacje i powodzenia! W Mi-
strzostwach startowało 18 szkół  

z powiatu poznańskiego, które ro-
zegrały 7 rund, po 15 minut na za-
wodnika.

Ponadto Tomasz Delega, Pre-
zes Polskiego Związku Sza-
chowego, przekazał tego dnia 
dla szkoły specjalne wyróżnie-
nie w formie pamiątkowej tabli-
cy oraz list, dziękując za udział  
w Projekcie „Edukacja przez Sza-
chy w Szkole”.

Nauczyciel szachów  
~ Damian Bartkowiak
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Świetlica dla świetlicy

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Uczniem być... Pasowanie na pierwszaka

Obniża się wiek szkolny 
i wielu rodziców obawia 
się o odpowiednie przy-

gotowanie szkół na przyjęcie ich 
dzieci. Wydłuża się również sta-
le czas pobytu dzieci w świetli-
cy szkolnej. W związku z po-
wyższym wychowawcy świetlicy 
w Szkole Podstawowej w Lusów-
ku zaproponowali najmłodszym 
uczniom dwie innowacje peda-
gogiczne. Jedną z nich jest inno-
wacja „Świetlica dla świetlicy”, 
która ma na celu zachęcenie naj-
młodszych dzieci do uczęszczania 
do świetlicy szkolnej, zaangażo-
wanie ich do uczestniczenia w za-
jęciach w niej proponowanych, 
rozwijanie twórczości uczniów 
oraz poznawanie różnych tech-

nik plastycznych i technicznych. 
Ważnym celem jest również po-
głębienie współpracy między 
świetlicami z pobliskich szkół 
podstawowych poprzez wymianę 

prac i dzielenie się pomysłami na 
ich wykonanie. 

Do realizacji innowacji przy-
stąpiły trzy szkoły podstawowej 
naszej Gminy: z Przeźmierowa, 
z Ceradza Kościelnego i z Lusów-
ka. W październiku miała miej-
sce pierwsza wymiana prac pla-
stycznych o tematyce jesiennej. 
W grudniu nastąpi druga wymia-
na prac plastycznych o tematy-
ce świątecznej, wymiana kartek 
świątecznych oraz odbędzie się 
międzyszkolny konkurs na wyko-
nanie najpiękniejszej bombki. 

Wykonywanie prac plastycz-
nych dla innych szkół sprawia 
dzieciom ogromną radość i in-
spiruje je do własnej twórczości. 
Uczniowie z niecierpliwością cze-
kają na kolejne prace nadesłane 
z innych szkół i na poznanie no-
wych technik plastycznych i tech-
nicznych.

~ Zofia Bąkowska

Są takie chwile w życiu czło-
wieka, których z pewnością 
nie zapomni i z czułością bę-

dzie je wspominał. Niewątpliwie 
7 listopada zapisze się w pamięci 
i sercach wielu osób na długie lata. 
Otóż w tym dniu w naszej Szko-
le od samego rana panowała świą-
teczna atmosfera. Ubrani w stroje 
galowe uczniowie wszystkich klas 
pierwszych wraz z wychowawca-
mi oraz zaproszonymi gośćmi z nie-
cierpliwością oczekiwali na uroczy-
stość pasowania na ucznia. Powagi, 
a zarazem elegancji, dodawały dzie-
ciom różnokolorowe birety. War-
to wspomnieć, że w tym roku ze 
względu na liczne szeregi pierw-
szoklasistów uroczyste ślubowanie 
odbyło się w dwóch turach. O go-
dzinie 8.30 do pasowania przystą-
pili wychowankowie klas Ia, Id, Ie, 
Ig, natomiast o 10.30 tego zaszczytu 
dostąpiły klasy Ib, Ic, If, Ih.

Uroczystość, pod bacznym 
okiem Iwony Kuźniarek, prowa-
dzili starsi koledzy – przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego: 
Kacper Dembniak i Filip Zagórski.

W części artystycznej można 
było obejrzeć wzruszające przed-
stawienie pt. „Jak to się stało, że 
tutaj jesteś?” przygotowane przez 
uczniów klas IV i V w reżyse-
rii Anny Galusik-Bacik. Czasem 
trudno było ukryć łzę.

W niezwykle podniosłej at-
mosferze, przed pocztem sztan-
darowym, pierwszacy złożyli 
obietnicę, że będą szanowali na-
uczycieli, przygotowywali się do 
lekcji, dbali o ojczyznę oraz god-
nie reprezentowali swoją Szkołę. 
Po złożeniu ślubowania dyrektor 
Renata Duszczyk w obecności za-

proszonych gości dokonała sym-
bolicznego aktu pasowania na 
ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Przeźmiero-
wie. Dotykała wyjątkowym pió-
rem ramion dzieci i wypowiadała 
formułę: „Pasuję Cię na ucznia.” 
W ten oto sposób zaprosiła boha-
terów czwartkowej uroczystości 
do wstąpienia w szeregi społecz-
ności uczniowskiej naszej Szkoły.

Pierwszoklasiści otrzymali upo-
minki od Rady Rodziców i Sołty-
sów z naszego okręgu, za które 
serdecznie dziękujemy.

~ Wychowawcy klas pierwszych
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Badmintoniści z SP w Przeźmierowie nie mają 
sobie równych w rejonie!

Szkoła Podstawowa w Prze-
źmierowie ponownie wy-
startowała w rozgrywkach 

w badmintonie drużynowym zor-
ganizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy.

Drużyna chłopców (Piotr Sa-
dalski, Maciej Haber i Dawid 
Gajda) pokonała wszystkie druży-
ny w rozgrywkach powiatowych. 
Nasi sportowcy stanęli na naj-
wyższym miejscu na podium Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego. 
Dzięki zwycięstwu awansowali 
do kolejnego etapu – Mistrzostw 
Rejonu Poznań – Teren Zachód. 
Do Nowego Tomyśla wybrała 
się również ekipa w składzie: Ni-
kodem Jaśkowiak, Piotr Sadal-
ski i Maciej Haber. I tym razem 
chłopcy nie mieli sobie równych! 
Zwyciężyli bez straty seta i uzy-
skali awans do Mistrzostw Woje-
wództwa Wielkopolskiego!

W rozgrywkach startowała tak-
że drużyna dziewcząt: Zuzan-
na Popik, Aleksandra Sękowska 

i Anna Majcher. Dziewczyny za-
częły zmagania od Mistrzostw 
Powiatu, w których musiały uznać 
wyższość ekipy ze SP w Kleszcze-
wie. Ostatecznie zajęły 2. miejsce 
i awansowały do kolejnego eta-
pu – Mistrzostw Rejonu Poznań 
– Teren Wschód. Do Gniezna po-
jechały w takim samym składzie. 
Jednak przeciwniczki nie okazały 
się już tak niebezpieczne jak po-
przednio. Dziewczyny prawie bez 
większego wysiłku wywalczyły 
złoto i awans do Mistrzostw Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Trzymamy kciuki za start w Mi-
strzostwach Województwa, który 
odbędzie się na początku grudnia. 
Gratulujemy dotychczasowych 
sukcesów!

Opiekun drużyny  
dziewcząt i chłopców:
~ Oliwia Zimniewska

Na przełomie września i października nasi 
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w 
kursie esperanto. Na specjalne zaprosze-

nie przyjechała do nas nauczycielka z Francji An-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Esperanto w naszej szkole
nie Grente. Celem kursu była 
wymiana korespondencji po-
między rówieśnikami z Maro-
ka i naszymi polskimi dziećmi. 
Uczniowie byli pełni entuzja-
zmu i aktywnie uczestniczyli w 
zabawach językowych, dzięki 
którym poznawali nowe dla nich 
słowa oraz zapoznali się z pod-
stawami gramatyki tego niezwy-
kłego języka stworzonego przez 
Doktora Esperanto z Polski Lu-
dwika Zamenhofa.

Pani Annie została również po-
proszona o wygłoszenie krótkie-
go wykładu na temat roli języka 
jako środka komunikacji mię-
dzyludzkiej podczas inauguracji 

Akademii Wiedzy i Umiejętności 
Wszelakich.

Nasz specjalny gość wyraził 
chęć przeprowadzenia podob-
nych zajęć w innych placów-
kach edukacyjnych. Spotkania z 
uczniami traktuje jako misję w 
szerzeniu wiedzy o języku espe-
ranto i powiększaniu liczby osób 
aktywnie posługujących się nim. 
Zainteresowanym podajemy mail 
kontaktowy: 

anniegrente@hotmail.fr.

~ Alicja Wiela  
i Hanna Lamch-Bera
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Obowiązkiem szkoły jest 
pielęgnowanie trady-
cji narodowych, zatem 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym spotka-
li się na apelu z okazji odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Celem uroczystości poświęconej 
Ojczyźnie i wolności było kształ-
towanie szacunku do minionych 
pokoleń (dzięki patriotycznym 
sercom najcenniejsze wartości ta-
kie jak: język, tradycja, obycza-
je zostały ocalone), wzbogacenie 
wiedzy oraz uświadomienie roli 
wartości narodu. Dzieci w sku-
pieniu uczestniczyły w akademii.

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Listopadowe wydarzenia w tarnowskiej podstawówce

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Historyczny wynik dziewcząt !

5 listopada odbyły się wybory 
do Samorządu Szkolnego. Były 
one poprzedzone kampanią wy-
borczą. Kandydaci przygotowa-
li bardzo ciekawe i oryginalne 
plakaty, które przedstawiały naj-
ważniejsze punkty programu. Po 
sprawnym przeliczeniu przez ko-
misję wyborczą wszystkich od-
danych głosów wyłoniono nowy, 
gotowy do pracy Zarząd SU. Za-

dbał on o magiczny nastrój w An-
drzejki. Rzucanie kostkami, serce 
z imionami, magiczne kubeczki, 
zaczarowane koło, andrzejkowe 
kolory i inne magiczne atrybuty 
czekały dzieci w piątkowe przed-
południe 28 listopada. Wróż-
by i przepowiednie dostarczyły 
uczniom wiele radości i śmiechu. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie.
 ~na

„Spośród słów używanych nieczęsto,  
tłumnie dzisiaj na place wybiegło 
słowo piękne, jak honor i męstwo, 
słowo, które brzmi – niepodległość 
Ono znaczy – bez strachu spać. 
Ono znaczy – spokojnie się budzić, 
kochać, śmiać się i pewnie trwać 
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi”.

(Marcin Wolski)

W Ostrorogu, 17 listopada, odbył się Finał 
Rejonu Poznań Zachód w tenisie stoło-
wym gimnazjów dziewcząt i chłopców. 

Nasze uczennice, Marta Ciosek i Joanna Jaworska, 
zajęły doskonałe 5. miejsce – najwyższe w historii 
startów naszej szkoły w tej dyscyplinie!

Przypomnijmy, że nasze dziewczęta zajęły wcze-
śniej trzecie miejsce w Finale Powiatu w Kórniku 
ulegając tylko zawodniczkom trenującym w klubach 
z Rokietnicy i Lubonia. W Ostrorogu startowało 
12 szkół, reprezentujących 6 powiatów: Poznański, 
Międzychód, Oborniki, Szamotuły, Nowy Tomyśl 
i Grodzisk Wlkp. Zespoły zostały podzielone na 4 
grupy po 3 zespoły. Awans do najlepszej „ósemki” 
uzyskiwały tylko dwa zespoły z każdej grupy. Nasza 
szkoła trafiła do grupy „d”. Pierwszy mecz graliśmy 
z Gimnazjum z Kwilcza (powiat międzychodzki). 
Po zaciętym spotkaniu wygraliśmy 3:2. Następne 
spotkanie z gospodyniami Gimnazjum w Ostroro-
gu przegraliśmy gładko 0:3, ale i tak awansowali-
śmy do najlepszej „ósemki”, w której trafiliśmy na 
Gimnazjum nr 3 z Nowego Tomyśla. Od wejścia do 
półfinału dzieliły nas dwie wygrane piłki. Niestety 

przegrywamy mecz 3:2 i pozosta-
ły nam gry o 5 miejsce. W meczu 
z Gimnazjum nr 3 z Obornik wy-
grywamy 3:1, a w decydującym 
spotkaniu z Gimnazjum z Borui 

Kościelnej wygrywamy 3:2 i zdo-
bywamy najlepsze w historii wy-
stępów w tenisie stołowym PIĄ-
TE miejsce w Finale Rejonu!

~ Marek Łodyga
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II miejsce Karoliny 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Świetne wyniki w indywidualnych biegach przełajowych!

Jak co roku, już od 9 lat, 24 października od-
był się kolejny powiatowy Turniej Rzeźbiar-
ski w Mosinie, organizowany przez Mosińskie 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe oraz Mosiń-
ski Ośrodek Kultury. W tym roku gościnna Mosi-
na przyjęła uczestników z dziewięciu gmin powiatu 
poznańskiego: Buku, Czerwonaka, Dopiewa, Mosi-
ny, Pobiedzisk, Puszczykowa, Stęszewa, Swarzędza 
i Tarnowa Podgórnego. 

Formuła Turnieju dopuszcza uczestników ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów oraz kategorię 
„open”, czyli osoby starsze. 

W tym roku liczyła się głównie praca z wyobraź-
ni, a niezwykle pojemny temat „Mój mały świat” po-
czątkowo sprawił uczestnikom duży kłopot. Takie 
właśnie tematy – stawiające na osobistą i subiektyw-
ną interpretację – są zwykle najtrudniejsze, ponieważ 
zmuszają uczestnika do podejmowania artystycz-
nych decyzji…

Już po chwili na stołach zaczęły pojawiać się nie-
samowite formy, pełne ekspresji i niezwykle pomy-
słowe. Jury, w którego skład weszli prof. Wiesław 
Koronowski (kierownik Katedry Rzeźby UAP), ar-
tysta rzeźbiarz dr Dariusz Wieczerzak oraz sekretarz 
jury Joanna Janecka-Rembowska, wyłoniło laure-

ne uczestnictwo w tym Turnieju 
i kolejna nagroda.

Podczas wręczania nagród prof. 
Wiesław Koronowski podkreślał 
znaczenie turnieju dla wszystkich 
osiemdziesięciu uczestników, nie 
tylko zwycięzców, przekonując, 
że: za pomocą rzeźby każdy może 
przekazywać emocje i rozwijać 
swoje pasje. 

Dofinansowywany ze środków 
Powiatu Poznańskiego IX Po-
wiatowy Turniej Rzeźbiarski dla 
wielu młodych twórców staje się 
swoistym startem w dorosłe twór-
cze życie i potwierdzeniem słusz-
ności artystycznych wyborów.

~ Barbara Gałężewska

atów, wśród których na II miejscu 
w kategorii „GIMNAZJA” znala-
zła się uczennica I klasy Gimna-
zjum im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym – Ka-
rolina Molenda. To już jej kolej-

Na poznańskiej Malcie 22 
października odbyły się 
indywidualne biegi prze-

łajowe dla dziewcząt i chłopców. 
Dziewczęta rywalizowały w bie-
gu na 1500 m, a chłopcy – 2000 
m. Najlepiej wypadli oczywi-
ście uczniowie klas sportowych, 
a dwójka z nich (Grobelny Adam 
i Fijałkowska Wiktoria) awanso-
wała do etapu rejonowego. Kilka 
osób było blisko awansu, ale mają 
szansę tego dokonać na wiosnę, 
gdy odbędzie się drugi etap tych 
zawodów. 

Oto wyniki:
Kobiety – rocznik 2000 i młod-

sze – 1500 m: 4. miejsce: Fijał-
kowska Wiktoria (1f), 8. Kukotko 
Aleksandra (1b), 35. Skwierzyń-
ska Natalia (1c) i 74. Kruszewska 
Zuzanna (1c). 

Kobiety – rocznik 1999 – 1500 m: 5 miejsce: Guźniczak Katarzyna 
(3d)

Mężczyźni – rocznik 2000 i młodsi – 2000 m: 1 miejsce: Grobel-
ny Adam (2e), 21. Walkowiak Mikołaj (1f), 23. Wróbel Jakub (1f), 25. 
Wentland Maksymilian (1a), 26. Kabaciński Filip (2e), 58. Marcinkow-
ski Mateusz (2c)

Mężczyźni – rocznik 1999 – 2000 m: 11. miejsce: Szymański Dawid 
(3d), a 20. Pietrzak Jakub (3d)

~ Paweł Machyna, Marek Łodyga
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W środę, październi-
ka, humaniści z kla-
sy IIA wraz z wycho-

wawcą Anną Gorońską wybrali 
się do Teatru Nowego, aby zoba-
czyć dobrze znane nam Mickie-
wiczowskie „Dziady”. Jednak 
spektakl w reżyserii Radosława 
Rychcika zaskoczył nawet tych, 
którzy dramat Adama Mickiewi-
cza znają bardzo dobrze. Bo jak 
można wytłumaczyć obecność na 
scenie takich postaci jak Marylin 
Monroe czy Joker? Zdziwienie 

Nowy rok szkolny. Druga klasa. Kilku nowych 
uczniów – nowa grupa. Wychowawczyni kla-
sy IIa – Anna Gorońska uznała, że to dość po-

wodów by zorganizować wycieczkę integracyjną.
Po wielu pomysłach miejsce zostało wybrane. Wca-

le nie trzeba było szukać daleko. Ośrodek Jansowo 
– 35 km od Tarnowa Podgórnego. Pod ośrodkiem 
przywitały nas Toska i Karmen – prawdopodobnie 
najbardziej przyjazne psy na świecie. Znalazły sobie 
swoje ulubienice i towarzyszyły nam przez cały czas. 
Po zakwaterowaniu poznaliśmy Mikołaja Waśko (23 
l.), który dostał za zadanie zorganizować nam czas. 
Podzielił nas na grupy. Ponoć „nazwy im głupsze, tym 
lepsze”. Zatem „Banda świrów” i „Huswqarna” stanę-
ły do rywalizacji. Po zadaniach z balonami wypełnio-
nymi wodą, wielkimi cyrklami na sznurkach, rzutach 
kapeluszem, różnej maści biegach i skokach przyszedł 
czas na obiad. Po przerwie – mecz pseudo siatkówki, 
gdzie piłka odbijała się od płachty, którą manewrowa-
li zawodnicy. Ciężko ocenić kto wygrał. Przez śmiech 
ciężko skupić się na punktach, a gdy otaczał nas widok 
doliny przeciętej strumieniem, na której na tle lasu pa-
sły się konie, wydawało się to niemal niemożliwe. Pod 
wieczór Mikołaj pochwalił się swoim talentem – za-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

„Dziady” na scenie Teatru Nowego

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Humany i liny

budziła również scenografia: bo-
isko do koszykówki, trybuny… 

Wbrew pozorom, „Dziady” 
na deskach poznańskiego te-
atru odnoszą się do poważnych 
problemów na świecie. Według 
koncepcji reżysera, sztuka ta opo-
wiada o segregacji rasowej i rasi-
zmie we współczesnym świecie.  
Bo „Dziady” to nie tylko piękna 
opowieść o pogańskim obrząd-
ku, o mierzeniu się z przeszłością, 
miłości i stracie, lecz również po-
rywające i barwne przedstawienie 

o mitach i upiorach, które pokutu-
ją także w świadomości człowie-
ka XXI wieku – możemy przeczy-
tać na stronie internetowej Teatru.

Spektakl z pewnością budzi 
kontrowersje i mieszane uczu-
cia. Te pozytywne z pewnością 
wywołała gra aktorska Andrze-
ja Niemyta, który odwiedził na-
sze liceum w zeszłym roku, aby 
opowiedzieć o swoim zawodzie. 

~ Paulina Subsar, klasa II A

śpiewał. Niektórym opowiedział o 
swoim zespole – ”Mefedronie”. Po 
ognisku rozeszliśmy się do pokoi. 

Następnego dnia wstaliśmy – 
mniej lub bardziej wyspani – w do-
brych humorach. Po śniadaniu cze-
kało na nas wyzwanie. Park linowy. 
Zaczęliśmy pół metra nad ziemią, by 
wspiąć się wyżej na uprzęży. Niektó-
rzy spróbowali swoich sił także na 
ściance wspinaczkowej. Nielogicz-
na, ale satysfakcjonująca forma spę-
dzania czasu polegająca na wspięciu 
się w celu zejścia w stylu antyterro-
rysty. Następną atrakcją był zjazd po 
linie. Nie wszyscy się tego podjęli, 
ale ja polecam dla osób, które lubią 
adrenalinę. W człowieku budzi się 
jakiś wewnętrzny strach, kiedy leci 
w dół, wprost na drzewo i jedynie 
w głębi serca wierzy, że instruktor 
go zatrzyma, zanim zostanie po nim 
nieestetyczna plama na wyżej wspo-
mnianym drzewie. Po opuszczeniu 

parku linowego powrót do dzieciń-
stwa – podchody. Prowadzone przez 
Mikołaja dziewczyny wiodły chło-
paków leśnymi ścieżkami, zosta-
wiając za sobą wskazówki i zadania. 
Znaleźli nas z historią o jeleniu, któ-
ry wyskoczył na nich z lasu. Miko-
łaj uznał to za remis… Jednak to nie 
koniec atrakcji! Ostatnia z niespo-
dzianek spotkała się z entuzjazmem 
zwłaszcza u chłopaków. Próbowali 
pobić rekordowy czas na mini torze 
gokartowym

Przyszedł czas na obiad, a co za 
tym idzie – zakończenie wyciecz-
ki. Pożegnaliśmy się z Mikołajem 
– „Mefedron” zyskał kilku nowych 
fanów. Po posiłku część z nas roze-
szła się po okolicy, żeby ostatni raz 
przejść się po ścieżkach Jansowa. 
Ale czy na pewno? Odjeżdżaliśmy 
stamtąd zauroczeni ośrodkiem. 
Jest to jedno z tych miejsc, do któ-
rych chce się wracać. Wycieczkę 
uznaliśmy za udaną, ale z takimi 
ludźmi u boku… jak można źle 
wspominać wycieczkę?

~ Wiktoria Radlik, kl. II A

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:

•	 CHYBY - część działki 164/126
•	 LUSOWO - część działki 725 
•	 PRZEŹMIEROWO - lokal w budynku na działce 202/2 i 205
•	 PRZEŹMIEROWO - część działki 1323/5

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.(061) 
89-59-289.



38       / sąsiadka~czytaj / listopad 2014

 edukacja
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Goście z Templina

Na początku października w naszej szko-
le po raz kolejny miała miejsce wymiana 
z uczniami z Niemiec. Nasi goście przy-

byli z niewielkiej miejscowości – Templin w Bran-
denburgii. Spędziliśmy razem pięć pełnych wrażeń 
dni. Pierwszego dnia dzięki zabawom integracyjnym 
mieliśmy okazję dowiedzieć się o naszych wzajem-
nych zainteresowaniach i wspólnych cechach, a spo-
tkanie w Centrum Sportu i Rekreacji NIKU w Pozna-
niu pozwoliło na nawiązanie bliższych relacji. 

Drugiego dnia od rana uczestniczyliśmy w lek-
cjach, a po południu udaliśmy się wspólnie na profe-
sjonalne warsztaty fotograficzne, gdzie poznaliśmy 
zasady powstawania udanego zdjęcia, różnorodne 
techniki i ciekawe triki fotograficzne. Najciekawszą 
formą okazało się malowanie światłem.

Trzeciego dnia czekała nas druga część warszta-
tów. Tym razem mieliśmy wykonać własny film po-
klatkowy, a także nasze propozycje na okładki cza-
sopism z tak dumnymi nagłówkami jak: „Człowiek 
roku” lub „Polak dostał Nobla”. Było sporo pracy, 
ale też sporo śmiechu, zarówno podczas tworzenia 
jak i  późniejszego oglądania gotowych dzieł.

Po skończonych warsztatach udaliśmy się do Ro-
galowego Muzeum Poznania na Starym Rynku. Tam 
przybliżono nam proces tworzenia słynnych poznań-
skich rogali, a także elementy wielkopolskiej kultu-
ry i gwary, z których część nieznana była nie tylko 
Niemcom, ale także nam – Wielkopolanom. Czwar-
tego dnia udaliśmy się do niezwykle interesujące-
go i inspirującego muzeum – Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera w podpoznańskim Puszczyko-
wie - pełnego multikulturowości i historii. Następ-
nie udaliśmy się do Poznania i nad Jeziorem Mal-

tańskim korzystaliśmy z różnych 
oferowanych tam atrakcji. Wie-
czorem spotkaliśmy się wszyscy 
przy wspólnej uroczystej kolacji, 
z nauczycielami i dyrektorem. 
Razem jedliśmy, rozmawialiśmy 
i wymienialiśmy się wrażeniami 
z ostatnich dni. 

W piątek po raz kolejny spraw-
dziło się powiedzenie, że „wszyst-
ko, co dobre, kiedyś się kończy”, 
razem z naszymi zagranicznymi 
przyjaciółmi pojechaliśmy na po-
znański Dworzec Główny, gdzie 
serdecznie się pożegnaliśmy, po 
czym każdy wrócił do swoich co-
dziennych obowiązków. 

Spędziliśmy wspólnie kilka na-
prawdę udanych dni, zdobyliśmy 

nowych znajomych, dowiedzieli-
śmy się wielu ciekawych rzeczy, 
doskonaliliśmy nasz język an-
gielski i niemiecki, a także świet-
nie się bawiliśmy. Po wymianie 
pozostały zdjęcia, wspomnienia 
i deklaracja naszej rewizyty już 
na wiosnę. 

Dziękujemy Dyrektorowi Li-
ceum oraz nauczycielom pro-
wadzącym projekt za jego przy-
gotowanie i realizację. Nasze 
podziękowania kierujemy także 
do władz samorządowych naszej 
Gminy oraz Fundacji Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży 
w Warszawie za sfinansowanie te-
gorocznego spotkania.

~Mikołaj Stroiński, klasa 1 a

Celina Dudek, uczennica 
klasy IIIb Liceum Ogól-
nokształcącego w Tarno-

wie Podgórnym, otrzymała Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów. 
Znalazła się w grupie ponad 400 
uczniów z wielkopolskich szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy osią-
gnęli najlepsze wyniki nauczania, 
uzyskując średnią ocen 5,2.

W tym roku uroczystość odby-
ła się w Ogólnokształcącej Szko-
le Baletowej w Poznaniu i obecni 
na niej Wojewoda Wielkopolski 
Piotr Florek oraz Wielkopolski 
Kurator Oświaty Elżbieta Walko-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Uczennica Liceum – wyróżniona
wiak, którzy wręczyli dyplomy, 
gratulując znakomitych wyni-
ków. Miłą atmosferę uroczystości 
stworzyli uczniowie szkoły, któ-
rzy na korytarzach i w salach wi-
tali przybyłych gości w pięknych 
strojach z różnych przedstawień 
baletowych, a na zakończenie 
wystąpili w kilku etiudach bale-
towych, prezentując swój kunszt 
baletowy i aktorski. 

Razem z Celiną cieszymy się 
nagrodą. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

~ Mirosława Przyłudzka-Moryl 
wychowawczyni klasy IIIb
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  ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 10 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 518) oraz 
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (teks jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA 15-LET-

NIĄ DZIERŻAWĘ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZE-
ZNACZENIEM NA FUNKCJE USŁUGOWE

1. Przedmiotem przetargu jest część budynku o powierzchni około 
370 m2 wraz z gruntem pod budynkiem, położonego na działce o nume-
rze geodezyjnym 310/3, w miejscowości Lusówko, ulica Zespołowej 1, 
gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowa-
dzi księgę wieczystą nr PO1P/00134499/6, który znajduje się w ewiden-
cji gminnej zabytków.

2. Prace budowlane dotyczące zaadaptowania budynku na cele dzier-
żawy należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Powia-
towego projektem budowlanym.

3. Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - z 
ulicy Tarnowskiej.

4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XII/134/2011 działka znaj-
duje się na terenie oznaczonym jako UT2 - tereny turystyki i rekreacji z 
ograniczonym prawem zabudowy kubaturowej.

5. Dla przedmiotu dzierżawy została wydana decyzja o warunkach za-
budowy nr WZP.6730.91.2014 z dnia 30.06.2014, wraz ze zmianami z 
dnia 11 września 2014 roku. 

6. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przedmiotowa część bu-
dynku może być użytkowana z przeznaczeniem na funkcje usługowe w 
zależności od potrzeb: poradnia lekarza rodzinnego i zespół poradni spe-
cjalistycznych, placówka opiekuńczo wychowawcza dla dzieci młod-
szych, placówka szkolna, usługi kulturalno - oświatowe wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną.

7. Gmina w uzgodnieniu z dzierżawcą wykona dokumentację projek-
tową dla całości nieruchomości oraz wykona prace w zakresie elewacji, 
remontu dachu, przyłączy i zagospodarowania otoczenia w tym parkingi 
dla całej nieruchomości. 

8. Prace remontowe na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projek-
towej w obrębie przedmiotu dzierżawy wraz z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń i decyzji koniecznych do prowadzenia działalności będą po 
stronie dzierżawcy

9. Po stronie Gminy będzie remont elewacji i dachu budynku, zago-
spodarowanie terenu wokół budynku w tym parkingi oraz rozdział me-
diów osobno dla przedmiotu dzierżawy i osobno dla części pozostającej 
we władaniu Gminy, które to prace Gmina wykona do końca 2015r.

10. Do czasu rozdziału opłaty za media będą rozliczane ryczałtowo.
11. Dzierżawca ma obowiązek rozpocząć działalność w budynku do 

końca 2016r.

12. Cena wywoławcza czynszu stanowi roczną wysokość czynszu i 
wynosi 54.612,00 zł brutto (cena ta zawiera 23% podatku VAT).

13. Czynsz płatny będzie rocznie, do 15 września każdego roku dzier-
żawy.

14. W ramach dokumentacji projektowej zostanie sporządzony przed-
miar robót i kosztorys inwestorski , które będą stanowiły podstawę do 
rozliczenia poniesionych nakładów w czynszu. 

15. Nakłady dzierżawcy nieprzewidziane w kosztorysie, które mają 
być rozliczane w czynszu muszą być przed rozpoczęciem prac uzgod-
nione z Gminą.

16. Nakłady zostaną rozliczone w czynszu na podstawie wystawione-
go jednorazowo przez Dzierżawcę dokumentu księgowego na całą kwo-
tę poniesionych nakładów złożoną nie później niż w ciągu 1 miesiąca 
od dnia rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż do 31 stycznia 
2017r.

17. Poniesione nakłady będą rozliczane w czynszu w wysokości nie 
wyższej niż kosztorys.

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

19. Gmina udzieli Dzierżawcy rocznej karencji w płatnościach czyn-
szu licząc od dnia zawarcie umowy do rozpoczęcia działalności, jednak 
nie dłużej niż do końca 2016r.

20. Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek 
uiszczania podatku od nieruchomości.

21. II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 stycznia 2015r. 
o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115.

22. Wadium w pieniądzu w kwocie 3000 zł należy wnieść najpóźniej 
do dnia 7 stycznia 2015r. na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. 

23. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która wpłaciła wa-
dium. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pienięż-
nych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

24. Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

25. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

26. Do przetargu zostaną dopuszczone wszystkie osoby spełniające 
warunki przetargu.

27. Decydującym czynnikiem przy wyborze dzierżawcy jest zaofero-
wana cena.

28. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetar-
gu bez wybrania któregokolwiek z uczestników.

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289 lub 61 89-59-251.

WZP.6721.19.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznań-
skiej, Polnej, Nowej i Przylesie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 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 oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr LXXIII/980/2014 z dnia 4 listopada 

2014 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Po-
znańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej 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 21 stycznia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część północna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część pół-
nocna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  
od 29.12.2014 do dnia 29.01.2015 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.01.2015 
r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi 
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2015 r. 

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

WZP.6721.14.2013
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowi-
cach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 stycznia 
2015 r. do 3 lutego 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 19 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
lutego 2015 r.

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

Mocnym wejściem w po-
staci czterech konkuren-
cji rozegranych jednego 

dnia rozpoczęła się sołecka rywa-
lizacja w sezonie 2014/2015. 11 
listopada odbył się turniej kopa, 
bieg długi na 7,5 km i krótki na 4,5 
km oraz Nordic Walking. Na pro-
wadzenie z 54 pkt. wysunęło się 
sołectwo Tarnowo Podgórne. Tuż 
za nim uplasowało się Przeźmie-
rowo – 54 pkt., a na trzecim Ba-
ranowo – 51 pkt. Miejsce czwarte 
zajęły ex aequo sołectwa Lusowo 
i Sady, które zdobyły 44 pkt., na 
miejscu szóstym uplasowało się 
Lusówko (38), a na siódmym Jan-
kowice (29). Miejsce ósme zaję-
ły ex aequo sołectwa Kokoszczyn 
i Chyby (24), a miejsca 10-12 ko-
lejno: Ceradz Kościelny (10) , Ba-
torowo (11) i Wysogotowo (12). 

~ Anna Lis

Puchar Prezesa TP BUS otrzymał Jacek Wojcieszak, który w 
pierwszym turnieju Ligi Vector Open zdobył 598 punktów w 130 
rzutach. Drugie miejsce zajął Marek Luftmann – 595 pkt., a trze-

cie Jarosław Muczek – 592. Miejsca 4-6 zajęły: Izabela Cwojdzińska 
– 581, Danuta Pribe – 487 i Mirosław Calak – 480. W zawodach, któ-
re rozegrano 22 listopada na kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym, 
wzięło udział 31 osób. 

~ Anna Lis

XI edycja 
mistrzostw sołectw

PIERWSZY PUCHAR LIGI 
VECTOR OPEN 
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Za medale zdobyte na Makroregionalnych Mi-
strzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski 
i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Wójt 

Tadeusz Czajka przyznał 4 grudnia sześćdziesiąt dwie 
nagrody finansowe dla zawodniczek i zawodników 
gminnych klubów sportowych oraz czternastu trenerów. 
W gronie nagrodzonych znaleźli się: 

badminton: Adrian Jaśkowiak, Aleksandra Felska, 
Bartosz Fronczak i Magdalena Świerczyńska wraz z tre-
nerką Marzeną Świerczyńską z UKS Baranowo oraz Ma-
teusz Świerczyński, Zuzanna Popik, Joanna Rybak i tre-
nerka Magdalena Okupniak z UKS Orkan Przeźmierowo. 

karate: Adriana Skuliniec, Justyna Gralak, Paweł 
Stangierski, Marcin Kosmalski, Maciej Kosmacz, Pa-
weł Ciszewski, Aleksander Kunicki, Przemysław Matu-
szak, Marcin Leszczyna, Konrad Taczak, Adam Rataj-
czyk oraz trenerzy Mariusz Jewdokimow, Piotr Ozyra 
i Marcin Leszczyna z KK Samuraj. 

W weekend 21- 23 listopada na kręgiel-
ni OSiR w Gostyniu odbył się trzynasty 
Memoriał Józefa Zybera i Jarosława So-

bierajskiego. Udział w nim był dla kręglarzy OSiR 

Wójt przyznał nagrody
kręglarstwo: Patryk Skorczyk, 

Tomasz Byliński, Łukasz Kasprzak, 
Mateusz Gromadecki, Jędrzej 
Dmowski, Jagoda Dziamska oraz 
trener Marek Torka z OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne oraz Małgorzata 
Leopold, Joanna Filip, Liwia Strzel-
czak, Dominika Zygarłowska, Alek-
sandra Bonk, Weronika Torka, Ja-
kub Cwojdziński i trenerki Danuta 
Pribe i Joanna Bonk z KS Alfa Vec-
tor Tarnowo Podgórne. 

kolarstwo: Dominika Borkow-
ska, Wojciech Sykała, Jakub Her-
cog, Kacper Kistowski, Gracjan 
Szeląg, Borys Korczyński, Marcin 
Karbowy, Wojciech Wilgus, Patryk 
Krzywda, Mikołaj Gutek, Szymon 
Korcz, bracia Dominik i Patryk We-

wiór, Jagoda Garczarek, Julita Jago-
dzińska, Jakub Śmieszek oraz tre-
nerzy Zbigniew Szymański, Piotr 
Broński i Konrad Błaszczyk z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. 

lekka atletyka: Mateusz Wil-
czyński, Jan Sibilski, Mikołaj Przy-
był i trener Michał Bebejewski 
z UKS Sprint Przeźmierowo, 

taekwondo olimpijskie: Zuzan-
na Roszkiewicz, Piotr Graczyk, 
Aleksandra Kukotko, Adrian Szam-
belan, Jędrzej Wróblewski i trener 
Tomasz Gorwa z UKS Atlas Tarno-
wo Podgórne. 

taniec: Dominika Grzesiak, Wik-
toria Niedośpiał, Sonia Olczyk, 
Bruno Maruszczak, Julia Nowak, 
Maria Szymczak, Katarzyna Kardas 
i trenerka Beata Dudek z OSiR Jast 
Tarnowo Podgórne.  ~ Anna Lis

Trzynasty Memoriał 
Vector Tarnowo Podgórne kolej-
nym sprawdzianem przed  Mi-
strzostwami Polski Młodzików 
oraz kwalifikacją do Kadry Na-
rodowej, przygotowującej się do 
Mistrzostw Świata w Niemczech. 
Podopieczni trenera Marka Torki 
po raz kolejny pokazali, że stać ich 
na wiele. W kategorii dzieci najle-
piej zagrała Iwona Dziamska, któ-
ra zajęła trzecie miejsce, a czwarta 

była Maja Wąsala. Wśród chłop-
ców czwarte miejsce zajął Krzysz-
tof Bartkowiak, a Marcin Byliński 
piąte. Szóste miejsce w katego-
rii młodzik zajął Tomasz Byliński 
oraz w kat. juniorka młodsza Ani-
ta Szponar. Oczko wyżej w kat. ju-
nior młodszy był Maciej Kozłow-
ski. W klasyfikacji klubowej OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne zajął 
trzecie miejsce.  ~ Anna Lis

Drugi mecz pierwszej kolejki okazał się ostatnim 
dla KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne w krę-
glarskiej Lidze Mistrzów, który 6 grudnia br. 

przegrał we własnej kręgielni z chorwackim KK Za-
prešić 0:2 (1:7 ; 8:16) 3501:3610. Pierwszy blok pew-
nie wygrał  Nikola Uzelac pokonując Leszka Torkę 4:0 
(640: 600) oraz minimalną różnicą kręgli Mario Fridla, 
który w pojedynku z Jarosławem Bonkiem zbił ich 609, 
a zawodnik Alfy Vector 605. W drugim bloku zmierzy-
li się Marcin Grzesiak z Branko Manev i mimo remi-
su w torach zwyciężył Chorwat, który uzyskał wyższy 
wynik łączny 592:578. Na torach obok Branislav Bog-
danović pokonał Dawida Strzelczaka w stosunku 4:0 
(635:574). Jedyne zwycięstwo dla drużyny z Tarnowa 
Podgórnego w ostatnim bloku wywalczył Michał Gren-
dziak, który ograł Leo Hercega 625:539 (4:0). W trze-
cim bloku obie drużyny dokonały zmian: Tomasza Ma-
słowskiego zastąpił Maciej Krzyżostaniak, a Damira 
Fuckara – Jure Zadravec. Niestety ten pojedynek tak 
jak większość gospodarze przegrali w stosunku 0:4 
(519:594). ~Anna Lis

Dwadzieścia sześć medali w tym siedem złotych i jeden brązowy 
mistrzostw Europy zdobył Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Pod-
górne w sezonie 2014, którego oficjalne zakończenie odbyło się 

7 grudnia br. W jego trakcie przedstawiono profile zawodniczek i zawod-
ników oraz ich osiągnięcia, za które  Prezes Klubu Grzegorz Wasielewski 
wręczył nagrody pieniężne. Ponadto statuetkami „Zawodnik roku 2014”, 
których fundatorem jest Mariusz Stolarski – Prezes firmy Postal Steel 
Group nagrodzono Julitę Jagodzińską i Jagodę Garczarek. Takie wyniki 
zagwarantowały KK Tarnovia trzecie miejsce w krajowym współzawod-
nictwie sportowym dzieci i młodzieży w rankingu klubów oraz drugie 
w województwie wielkopolskim z dorobkiem 334 pkt.   ~ Anna Lis

Podsumowanie sezonu Nie awansowali
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Piłkarskie zespoły GKS Tarnovii Tarnowo Pod-
górne zakończyły rozgrywki w rundzie jesien-
nej. Oceniając wyniki sportowe trzeba w na 

początku skoncentrować się na pierwszym zespole 
seniorów, który w sezonie 2014/15 zadebiutował w 
III lidze kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Benia-
minek musiał zapłacić tzw. „frycowe” i na pewno nie 
można być w pełni zadowolonym z postawy druży-
ny. Bilans 18 spotkań (w tym jedno z rundy wiosen-
nej rozegrane awansem) to 14 punktów przy stosun-
ku bramek 23-37. Na dorobek punktowy złożyły się 
3 zwycięstwa (z Victorią Września 2:1, Unią Solec 
Kujawski 4:1 oraz Włocłavią Włocławek 4:0) oraz 
5 remisów. Drużyna poniosła 10 porażek. Dorobek 
bramkowy był udziałem następujących zawodni-
ków: Artur Grządzielewski: 6 , Bartosz Dylewski, 
Arkadiusz Trzciński oraz Kamil Bździel po 4 bram-
ki, Artur Dorna: 3 oraz Robert Bochiński i Mateusz 
Niemczyk po 1.

Zespół zajał 15. miejsce i tylko o jeden punkt wy-
przedza znajdujacą się już w strefie spadkowej Unię 
Solec Kujawski.

W trakcie rozgrywek doszło też do rotacji na sta-
nowisku trenera zespołu. Rozgrywki drużyna rozpo-
częła pod kierunkiem trenera Karola Brodowskiego, 
który zrezygnował z prowadzenia zespołu po poraż-
ce z Wdą Świecie. W kolejnym wygranym 4:1 me-
czu z Unią Solec Kujawski zespół prowadził Piotr 
Reiss. W meczu z Centrą Ostrów Wlkp zadebiutował 
w barwach Tarnovii Piotr Świerczewski, 70-krotny 
reprezentant Polski. To wzmocnienie zaowocowało 
remisem z Ostrovią (strata bramki po bardzo proble-
matycznym karnym w ostatniej minucie meczu) oraz 
zwycięstwem z Włocławią Włocławek. 

Przed podopiecznymi Piotra Reissa bardzo praco-
wita zima. Trzeba poprawić wiele elementów gry, 
przede wszystkim koncentrację przy stałych frag-
mentach gry, skuteczność oraz współpracę poszcze-
gólnych formacji. Tylko ciężka praca może dać efekt 
w postaci poprawy miejsca w tabeli i zapewnieniu 
tym samym utrzymania się w III lidze.

Drużyna rezerw uczestniczyła w rozgrywkach 
Grupy II A – klasy.

Zespół zwyciężył w sześciu spotkaniach, raz zre-
misował i doznał czterech porażek. Do rozegrania 
został mecz z liderem Szturmem Junikowo, zaplano-
wany już na wiosnę. Tabela rozgrywek A klasy wy-
gląda następująco:

1.SZTURM JUNIKOWO Poznań
2.AKADEMIA REISSA OSiR Baranowo Poznań
3. CZARNI Kaźmierz
4. RZEMIEŚLNIK Kwilcz
5. TARNOVIA II Tarnowo Podgórne
6. WARTA Wartosław
7. ORKAN OBJEZIERZE
8. GKS Golęczewo
9. LZS Obrowo

10. HURAGAN Michorzewo
11. ROKITA Rokietnica
12. WARTA Obrzycko
13. RAKIETA Głuponie 
Na dwóch przeciwnych biegunach znajdują się drużyny juniorów. 

Zespół juniorów starszych zajmuje czwarte w swojej grupie mając w 
swoim dorobku tylko dwa zwycięstwa z najsłabszym zespołem w gru-
pie LKS Baborówko. Trochę to niepokoi, bo zawodnicy z tego zespołu 
mają w kolejnym sezonie występować w drużynach seniorskich. 

1. OTPS WINOGRADY Poznań
2. SPARTA Szamotuły
3. SPARTA Oborniki
4. TARNOVIA Tarnowo Podgórne
5. LKS Baborówko
Duże nadzieje są związane z zespołem juniorów młodszych. Pod-

opieczni Krzysztofa Kołodzieja zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie 
wygrywając wszystkie spotkania z imponującym stosunkiem bramek  
50 – 1. W rundzie wiosennej sezonu 2014/15 juniorzy młodsi będą ry-
walizowali z najlepszymi zespołami w okręgu poznańskim.

1. Tarnovia Tarnowo Podgórne  6 18  50:1
2. Arka Kiekrz     6 12  25:9
3. Warta Międzychód    6 3  5:35
4. Rokita Rokietnica    6 3 3:38

Podsumowując postawę zespołów GKS Tarnovii w rundzie 
wiosennej mamy nadzieję, że dobrze przepracowane zimowe 
przygotowania zaowocują lepszymi wynikami i kibice Gminne-
go Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo Podgórne będą dumni 
ze swoich ulubieńców. 

Prezes GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
~ Zbigniew Trawka 

Tabela rozgrywek III ligi przedstawia się następująco:

1.  Sokół Kleczew 18 38 35-16
2.  Start Warlubie 18 35 35-11
3.  Warta Poznań 18 35 38-21
4.  Wda Świecie 18 34 34-15
5.  Nielba Wągrowiec 17 33 27-20
6.  Polonia Środa Wielkopolska 18 32 32-24
7.  Centra Ostrów Wielkopolski 18 31 31-19
8.  Sparta Brodnica 18 31 25-23
9.  Lech II Poznań 18 29 34-19
10.  Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 18 27 29-23
11.  Unia Swarzędz 18 25 36-28
12.  Jarota Jarocin 18 24 21-23
13.  Victoria Września 18 19 20-34
14.  Pogoń Mogilno 18 18 22-29
15.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 14 23-37
16.  Unia Solec Kujawski 18 13 17-37
17.  Chełminianka Chełmno 17 12 25-46
18.  Włocłavia Włocławek 18 1 6-65

Ciężka praca w zimowym okresie przygotowawczym
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Intensywne przygotowania do 
Mistrzostw zaczęły się już 
w sierpniu podczas tegorocz-

nego zgrupowania w Boszkowie. 
Potem, aby myśleć o dalszej przy-
godzie, Cyprian Potocki z Cera-
dza Kościelnego musiał wygrać 
październikowe eliminacje na 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Gorzowie 
Wielkopolskim. Kiedy ten cel 
został osiągnięty, rozpoczęła się 
ostatnia faza przygotowań, która 
często była drogą przez mękę – 
trzeba było cały czas zbijać wagę 
i przestrzegać diety. 

Magdalena Świerczyńska 
(UKS Baranowo) swój 
pierwszy medal z mię-

dzynarodowego turnieju z 20. Tem 
Slovenia Junior International, 
które odbyły się 17-19.10.2014r. 
Wywalczyła srebro w parze 
z Pawłem Śmiłowskim (UKS Hu-
bal Białystok) w grze mieszanej. 
Z tym samym partnerem zdobyła 
złoty medal na Yonex Slovak Ju-
nior, 7-9.11.2014r. Wcześniejsze 
międzynarodowe starty kończyły 
się awansem do najlepszej ósem-
ki turnieju. Kroku Magdzie stara 
się dotrzymać klubowy kolega 
Adrian Jaśkowiak, który sukcesy 
odniósł w cieplejszych krajach – 
w Chorwacji i na Cyprze. Z Za-
grzebia przywiózł brązowy medal 

Cyprian mistrzem w boksie! Mistrzostwa Polski Młodzików 
odbyły się w Poznaniu w dniach 
28-30 listopada – to zawody zor-
ganizowane na najwyższym po-
ziomie. Zmagania finałowe mia-
ły miejsce w niedzielę. Wtedy 
Cyprian Potocki zdobył tytuł Mi-
strza Polski Młodzików w Boksie 
im. Pawła Szydły w kat. 44,5 kg. 
Ponadto został uznany za Najlep-
szego Zawodnika z Wielkopolski 
III Mistrzostw Polski Młodzików 
w Boksie.

Cyprian Potocki ma 14 lat, jest 
uczniem II klasy Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym. Trenuje 
w KKS Boks Poznań. 

~ Magda Potocka 

Badmintoniści podbijają europejskie turnieje
Wróblem i również złoty medal 
w grze mieszanej z Lilach Shna-
idman z Izraela. Również trzy 
medale z turnieju na Cyprze przy-
wiozła Aleksandra Felska, złoto 
z gry podwójnej z greczynką Po-
lyvia Tzika, srebro z gry miesza-
nej z Radkiem Wróblem i brąz 
z gry pojedynczej. Przed młody-
mi badmintonistami kolejne mię-
dzynarodowe wyzwanie, tym ra-
zem na swoim podwórku: Polish 
Junior International, który odbę-
dzie się w Lubinie 14-17.01.2015 
r. Młodym sportowcom gratuluje-
my dotychczasowych sukcesów 
i trzymamy kciuki za kolejne mię-
dzynarodowe starty.

Oliwia Zimniewska
UKS Baranowo

z gry podwójnej z Radosławem 
Wróblem (KB Vol-trick Kępno). 
Natomiast trzykrotnie stawał na 
podium turnieju Cyprus Junior In-
ternational 2014, w którym srebr-
ny medal zdobył w grze pojedyn-
czej, złoty w deblu z Radkiem 

Aleksandra Felska (1 z lewej) - złoto w grze podwójnej

Adrian Jaśkowiak - złoto w grze podwójnej Magdalena Świerczyńska - złoto w grze mieszanej
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Zapewne masz jeszcze 
w głowie EMOCJE, któ-
re towarzyszyły zawodni-

kom i kibicom podczas ostatniego 
Biegu Lwa. Twoje dzieci ścigały 
się z innymi lwiątkami na bieżni, 
a później relaksowały się w stre-
fie EXPO, sąsiad i sąsiadka rywa-
lizowali w Pogoni za Lwem, a Ty 
przełamywałeś własne słabości na 
trasie półmaratonu zmagając się 
z rzeszą amatorów, najlepszymi 
polskimi biegaczami oraz gośćmi 
z kilku krajów Europy i Afryki. 
Na koniec dałeś się porwać dy-
namicznej muzyce zespołu Rag-
gafaya. 

Bieg Lwa to dziś jeden z najlep-
szych biegów długodystansowych 
w Polsce, między innymi z powo-
du ATMOSFERY, jaką tworzą 
mieszkańcy Gminy. Wyróżniana 
jest organizacja i możliwości, ja-
kie dają partnerzy biegu. Tworzy-
my imprezę inną niż wszystkie, 
znaną i chwaloną w całym kraju 
właśnie dzięki kibicom, naszym 
partnerom, wolontariuszom 
i wszystkim, którzy w różny 
sposób angażują się w Bieg Lwa! 
DZIĘKUJEMY Wam.

BIEG LWA – EDYCJA CZWARTA

Już dziś zarezerwuj sobie całą 
niedzielę 24 MAJA. Wpisz ten 
dzień do rodzinnego kalendarza, 
zaproś znajomych i sąsiadów. 

Będzie kilka niespodzianek! 
Wiesz, że młodzież szkolna bie-
ga z Tobą w półmaratonie? Co 
prawda w sztafecie, ale jednak 
to ponad 21 kilometrów. Sztafe-
ty sprawdzają nam się doskona-
le, więc pomyśleliśmy też o star-
szych i młodszych, którzy będą 
mogli wystartować w biegu trzy-
pokoleniowym 3x400 metrów. 
Już dziś szukaj kandydatów w ro-
dzinie. Muzycznie też będzie się 
działo. Zobaczysz!

Do Biegu Lwa pozostało kil-
ka miesięcy, a my już od dwóch 
miesięcy pracujemy nad kolej-
ną edycją. Naszym celem jest 
zorganizowanie jeszcze lep-
szego wydarzenia, mamy mnó-
stwo pomysłów, które reali-
zujemy także dzięki pomocy 
naszych Partnerów. Zapraszamy 
do WSPÓŁPRACY firmy z te-
renu Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Gwarantujemy, że Wasze za-
angażowanie będzie optymalnie 
spożytkowane. Pokażcie się jako 
firma społecznie odpowiedzialna. 
Pokażcie się, że funkcjonujecie 
w tej gminie, województwie, kra-
ju. Pokażcie, że jesteście. Dzięki 
Biegowi Lwa będzie o Was gło-
śno. Zobaczą Was na żywo ty-
siące ludzi, a setki tysięcy dzięki 
mediom zaangażowanym w nasze 
wydarzenie. Bądźcie z nami! 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.bieglwa.pl 
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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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 wybory

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
Wybory samorządowe mamy już za sobą. Bardzo dziękuję 

Wszystkim, którzy wzięli w nich udział spełniając obywatelski 
obowiązek. Wybór mojej osoby do Rady Powiatu Poznańskie-
go to dla mnie olbrzymia satysfakcja, ale zarazem duże zobo-
wiązanie. Będę się mu starał sprostać przez kolejne cztery lata, 
nie szczędząc sił i środków, aby pomóc w realizacji koniecz-
nych inwestycji. Wspierać będę na miarę możliwości organi-
zacje pozarządowe i osoby niepełnosprawne, pomagać w krze-
wieniu kultury fizycznej i sportu. Liczę na Państwa wsparcie 
i owocną jak do tej pory współpracę z Władzami Gmin, Rad-
nymi i Sołtysami. Satysfakcjonującym dla mnie jest to, że po 
mijającej kadencji 2010 – 2014 wybierając mnie, pokładacie 
Państwo ponownie w mojej osobie nadzieję na dalszy rozwój 
Gminy i Powiatu Poznańskiego. Postaram się nie zawieść za-
ufania, którym mnie obdarzono. 

~ Przemysław Kiejnich – Radny Powiatu Poznańskiego

Dziękuję wyborcom za cztery lata minionej kadencji. 
Składam również serdeczne podziękowania miesz-
kańcom Lusówka i okręgu 10 za oddane na mnie gło-

sy. Niestety, nie wystarczyło ich bym weszła do Rady Gmi-
ny. Być może dlatego, że frekwencja tutaj była najniższa ze 
wszystkich. Uznanie dla głosujących! ~Maria Zgoła

Dziękujemy za głosy oddane na kandydatów KWW 
„Służba Gminie”. Dzięki Państwa poparciu udzielo-
nemu w wyborach samorządowych radnymi zostali 

Dariusz Jóźwik i Michał Dolata. 
KWW Służba Gminie

Serdeczne podziękowania  
wszystkim Wyborcom za zaufanie,  

oddane głosy i uczestnictwo w wyborach  
do Rady Gminy z okręgu 17  

składa 

Grażyna Maria Borowiak

Szanowni Państwo
Z głębi serca dziękuję za każdy głos wyborczy popie-

rający moją kandydaturę.
Życzę Państwu aby nadchodzące Święta Bożego Na-

rodzenia przyniosły radość, spokój ducha a Nowy Rok 
2015 był nadzieją na lepsze jutro.

Z poważaniem
Ewa Kuleczka-Drusowska

Radna Powiatu Poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
składam serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy zaufali 

mojej osobie i oddali na mnie swój głos w okręgu nr 18 
w wyborach samorządowych do Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne. Pragnę zapewnić, że będę pracować na rzecz 

wspólnego dobra mieszkańców Gminy oraz służyć Państwu 
pracą, wiedzą i doświadczeniem.

 

 Z wyrazami szacunku 
 Radny Michał Dolata



 listopad 2014 \ sąsiadka~czytaj \      47

 wybory

W imieniu KW Prawo i Sprawiedliwość 
serdecznie dziękujemy za udzielone nam 
poparcie w minionych Wyborach Samo-

rządowych 2014 r. 
Choć nie wygraliśmy, dzięki Wam nie czujemy się 

przegrani! Daliście nam siłę i wielki kredyt zaufania! 
Cieszymy się, że udało się nam przekonać wielu 

z Was do zmian, które proponowaliśmy w swoim 
programie wyborczym.

Zapewniamy, że nie zawiedziemy Państwa zaufania…
Dołożymy wszelkich starań w dążeniu do dalsze-

go rozwoju naszej gminy. Przez kolejne cztery lata 
jako strona społeczna będziemy monitorować pracę 
Rady Gminy i Wójta – najlepiej, jak potrafimy, by 
spełnić Wasze oczekiwania i postulaty. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które 
w dniu 16 listopada spełniły swój obywatelski obo-
wiązek i oddały swój głos w wyborach samorządo-
wych. Żywimy jednocześnie głębokie przekonanie, 
że wspólnymi siłami, dzięki solidarnej aktywności 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne !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
i osobistemu zaangażowaniu, do-
konamy wiele dla ogólnego do-
bra… 

Pomyślność każdej miejscowo-
ści w naszej gminie zależy od nas 
wszystkich!

Niech nadchodzące, piękne 
święta Bożego Narodzenia staną 
się okazją do pojednania, a nowo 
narodzony Chrystus przyniesie 
nam pokój serca oraz wiele zro-
zumienia dla drugiego człowieka. 

Niech Nowy Rok pobudzi nas 
do nowych działań na rzecz naszej 
wspólnoty!

Barbara Nowak i Kandydaci  
na radnych  

KW Prawo i Sprawiedliwość 

Dziękuję wszystkim mieszkań-
com Chyb za okazane zaufanie. 
Dołożę wszelkich starań aby go 
nie zawieść przez najbliższe 4 lata 
mojej kadencji w Radzie Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Joanna Mularczyk - radna 

Serdecznie dziękuję za zdecydowane poparcie dla kandydatów KWW „Partnerstwo i Gospodarność” 
i mojej osoby, jakie wyrazili Państwo oddając głos 16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych. 
Cieszę się, że wraz z moim Komitetem przekonaliśmy tak wielu Mieszkańców do naszej wizji przy-

szłości Gminy Tarnowo Podgórne. 
Okazanego zaufania nie zawiodę. Państwa wybór zobowiązuje mnie osobiście do dalszej wytrwałej pra-

cy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Dołożę zatem wszelkich starań, by wspólną przyszłość budować  
we współpracy z Radą Gminy, sołtysami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami. 

Realizując założenia mojego programu wyborczego chcę nadal rozmawiać z przedstawicielami różnych 
gminnych środowisk. 

Jestem przekonany, że wspólnie możemy umacniać pozytywny wizerunek Gminy Tarnowo Podgórne.  

W imieniu KWW „Partnerstwo i Gospodarność” serdecznie dziękuję
Tadeusz Czajka – Wójt 

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 10.12.2014 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Kartka nagrodzona w konkursie plastycznym Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” na Kartkę Świąteczną.  
Rys. Zofia Marciniak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Szanowni Państwo!



48       / sąsiadka~czytaj / listopad 2014

i na koniec...

Naszej koleżance 
Beacie Eliks

Serdeczne wyrazy współczucia z 
powodu śmierci Ojca 

Składają 
Zarząd i pracownicy Tarnowskiej 
Gospodarki Komunalnej TP-KOM

Naszej serdecznej Koleżance
Irenie Buksie

wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmierci 

Matki
składają

Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora 
w Rumianku

Naszej drogiej Koleżance
Jadwidze Nowackiej 

wyrazy szczerego współczucia z 
powodu śmierci 

Matki
składają

Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora 
w Rumianku

Naszej Koleżance

Monice Musiał
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy

składają:
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

Gimnazjum w Baranowie

Treść
Naszemu Koledze Jankowi Kosickiemu 

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci mamy
składają

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
Gimnazjum w Baranowie

Wszystkim , którzy pamiętali  
o Brunonie Walkowiaku z 

marłym 29 października 2014 r. i byli 
z nami, w tych trudnych chwilach 
bardzo serdecznie dziękujemy za 

wsparcie i słowa otuchy,  
Bogusia Walkowiak z Karoliną

Naszej Koleżance

Zosi Karnabal
wyrazy szczerego współczucia z 

powodu śmierci 

syna Piotra

składa Zarząd oraz Członkowie
Klubu Seniora w Sadach

Ludzie to zawsze dzieci swoich matek.  
Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.

  Maksym Gorki

Naszym Przyjaciołom

Waldiemu i Arkowi Dzikowskim
głębokie i szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci ukochanej

Mamy
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka  

wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy  

Grzegorz Leonhard z radnymi oraz sołtysi

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Reginie Kaczmarek z 

 powodu nagłej, tragicznej śmierci 
partnera życiowego i przyjaciela 

Alojzego Ryng 
składa w imieniu własnym  

oraz mieszkańców Wysogotowa 
Elżbieta Szymkowiak sołtys

Pani Beacie Sławińskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy
składają:

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz 
Społeczność Szkolna

Gimnazjum w Baranowie

Turnieje w kopa organizowane są od 2007 roku. 
Zaczęło się w maju, od turnieju w Przeźmiero-
wie. Chyba wtedy po raz pierwszy spotkałam 

Pana Tadeusza Szurgota. Ale dopiero później zaczę-
łam go rozpoznawać. Przychodził na turnieje cichy, 
skromny, niezwykle opanowany. Jego wejściu zawsze 
towarzyszył spokojny, uprzejmy uśmiech. Nigdy nie 
podnoszący głosu, rozgrywający swoje partie niezwy-
kle spokojnie. 

Wraz z jego przyjściem na mojej twarzy pojawiał 
się uśmiech. Myślałam: dobrze będzie. Wnosił ze sobą 
specyficzny klimat, tworząc niezwykłą atmosferę. 

Ostatni turniej rozgrywał w Tarnowie Podgórnym 
z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada. I było, 
jak zawsze, miło i sympatycznie. Odnosiłam wraże-
nie, że nie chce wygrywać za wszelką cenę. A mimo 
to zawsze był w czołówce. Może dlatego, że był po 
prostu świetny! 

Wspomnienie o Tadeuszu Szurgot

Panie Tadeuszu! Będzie nam 
Pana brakować! Tych kilku go-
dzin razem spędzanych trzy razy 
do roku!

Dziękujemy za Pana obecność! 
Dziękujemy za czas, który Pan 
nam poświęcał. Wielka szkoda, że 
nie będzie Pana na kolejnych tur-
niejach! Ale wierzę, że będzie Pan 

Księdzu Dariuszowi Madejczykowi 
za odprawioną mszę pogrzebową, 

zakładowi pogrzebowemu”OAZA”za 
oprawę ceremonii pogrzebowej oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu mojego taty 

śp.Mieczysława Blumka 

serdecznie dziękuję
córka Alina Laudańska z całą rodziną.  

nam kibicował! Bo przecież za-
wsze był Pan z nami! 

Najbliższym składamy Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia po 
stracie Męża, Ojca, Teścia, Dziad-
ka! Cześć jego pamięci!

~ A. Wiśniewska oraz uczestnicy 
turniejów w kopa

Podziękowanie wszystkim, 
którzy uczestniczyli  

we mszy św. pogrzebowej  
i ostatniej drodze na miejsce 

wiecznego spoczynku

Śp. Tadeusza Szurgota

składa Rodzina
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DAM PRACĘ
• Zatrudnię uczciwą osobę do sprząta-
nia domu oraz biura w Przeźmierowie. 
Możliwośc umowy o  pracę. tel. 695 
673 762.
• Do magazynu spożywczego Po-
znań-Plewiska przyjmę. Wymagane 
zaświadczenie o niekaralności i ksią-
żeczka aktualnego Sanepidu - 888-
192-059
• Szukam Pani do sprzątania domu 
w  Lusówku - 1 raz w  tygodniu. tel. 
501-711-755
• Zatrudnię fryzjerkę Przeźmierowo 
pasaż telefon 607- 448- 642
• Juwentus zatrudni młode osoby w 
Sadach. System 12 godzinny. Stawka 
7.00-7-50. Tel. 605 998 124, e-ma-
il.:a.mirowski@juwentus.pl
• Zatrudnię osobę do odbioru dzieci ze 
szkoły. Praca od godz. 15-18. Lusówko, 
tel. 506 788 499

• Firma zatrudni mężczyzn – praca 
fizyczna Tarnowo Podgórne. tel. 667 
356 555
• Zatrudnimy do pracy w biurze Usług 
Pogrzebowych w Tarnowie Powtór-
nym ul.Poznańska 91, 503 053 585
• Firma gastronomiczna w  Tarnowie 
Podgórnym zatrudni. - Pomoc kucha-
rza - Kucharza. Info 502 37 97 01
• Zatrudnimy osoby do sprzątania 
w  fabryce farmaceutycznej w  Wy-
sogotowie. Praca trzy zmianowa na 
umowę zlecenie. Mile widziana ksią-
żeczka sanepidu. Tel. 607 434 734, e-
-mail: w.kosmala@hectas.com
• Firma INTREX z  siedzibą w  Sadach 
poszukuje kandydata na stanowisko 
Portiera. Zainteresowane osoby pro-
szę o kontakt tel. 605-470-171

SZUKAM PRACY
• Umyję okna, posprzątam dom, tel. 
508 340 765
• Posprzątam dom mieszkanie, umyję 
okna, tel. 572 437 530

praca~reklama

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

POSZUKUJEMY OSÓB
DO PRACY

W MARKECIE (SWADZIM)
TEL.: 512 659 325

Jobman.pl

Podanie+CV proszę przesłać
lub dostarczyć osobiście na adres
62-081 Chyby, ul.Szamotulska 2

w godz. 8.00-15.00

IDEAL
Przedsiębiorstwo Produkcyjne

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO

• mechanik – ślusarz
• pracownik produkcyjny
• pracownik gospodarczy 
• ogrodnik 

Jesteśmy �rmą logistyczną o wieloletnim 
doświadczeniu. Do naszego oddziału 

w Sadach k. Poznania
szukamy kandydatów

na następujące stanowisko:

wymagania:
• uprawnienia do obsługi
   wózków
• doświadczenie na podobnym
  stanowisku
• dyspozycyjność
• rzetelność
• uczciwość

Magazynier

Rhenus Logistics S.A.
ul. Poznańska 16d, Sady

62-080 Tarnowo Podgórne
piotr.dwornik@pl.rhenus.com

Oferty prosimy przesyłać na adres:

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

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

Oddam 
ziemię

516 066 984

POKÓJ DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

umeblowany
669 838 185

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
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061 814 27 12 

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

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
• ustawiania geometrii kół pojazdu •

• kompleksowo sprawdzamy pojazdy przed zakupem! •

Tarnowo Podgórne Rokietnicka 26 (obok stacji paliw BP)
Czynne pon-piąt. 8-19, sobota 8-14 tel. 618147175

ZAPRASZA NA BADANIA TECHNICZNE
użytkowników pojazdów do 3,5 Tony
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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

Przeźmierowo ( nad Bankiem WBK), ul. Rynkowa 114; tel. 61 652 38 56, 880 020 776

Galeria Pestka, Al. Solidarnoś ci 47  tel. 506 172 078, 511 505 503

Fryzjerstwo - Kosmetyka - SPA - Masaże  

Nowość

ENDERMOLOGIA LPG
– 40 min.

• Manicure i pedicure vinylowy – 69 zł 
• Masaż gorącymi kamieniami - 60 min. – 59 zł 
• Zapraszamy do zakupow bonów podarunkowych 
   z 25% rabatem i pakietów sylwestrowych.

49 zł Âwiateczna Promocja

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 •

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

SPRZĄTANIE

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI

• parowe / maszynowe •
• mycie okien •

739 042 275

SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, DOMÓW

DOKŁADNIE I SOLIDNIE
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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

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.

KLINKIER

KOSTKA BRUKOWA
I GRANITOWA

MUROWANIE
ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

TYNKI, SZPACHLE

608 270 421

HURT - MARKET
• profesjonalne środki czystości
• chemia gospodarcza
• sprzęt do sprzątania
• art.higieniczne - czyściwa
• opakowania i naczynia jednorazowe

SÓL DROGOWA
Dostawa gratis!

     arking
dla
klientów!

P

HURT - MARKET
ul.Rynkowa 85, Przeźmierowo

tel. 724 243 430, www.to-ma.eu

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl
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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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

ODZIEŻ NOWA
I UŻYWANA

NOWO OTWARTY SKLEP
NISKIE CENY

ul. Krótka 1, Przeźmierowo
czynne:
pon.-pt.  10.00 - 17.00
sob.         10.00 - 14.00

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo
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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 –

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

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, 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

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl tel. 786 177 424

LOGOPEDA
DZIECIĘCY

kom. 602 659 208
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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

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

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

tel. 509 393 714

Sprzątanie liści
wydmuchiwanie rynien
odśnieżanie chodników

dom mieszkalny
z budynkiem warsztztowym

duża działka Lusówko
ODDAM W NAJEM

tel. 602 554 306

PROŚBA
Kilka dni temu (22 listopad) zaginął kot z ul. Wierzbowej w Tarnow-
ie Podgórnym. Kot jest koloru czarnego, z białym trójkątnym pod 
szyją krawatem, na czterech łapkach białe 
skarpetki. Ma na imię Harry, jest ufny do lud-
zi. Hary wymaga specjalnej opieki ponieważ 
ma słabą odporność. Jeśli ktoś widział kota 
ze zdjęcia lub wie gdzie Harry przebywa  
proszę o pilny kontakt telefoniczny.

Anna Adamska, tel. 600 431 003
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POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Skupuję książki
płacę 1 zł za 1 kg

dojeżdżamy • gotówka

tel. 503 622 212

Karnety do WUEF Club  
CENTRUM FITNESS DLA CAŁEJ RODZINY  

w gwiazdorskich cenach:

Tort - Ula
Torty artysty� ne
i inne słodkości

Tort - Ula
Torty artysty� ne
i inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkościi inne słodkości

tel. 501 320 572

madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
W¢GIEL

W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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 N AU K A  J A Z DY
Przeźmierowo, Poznań• elastycznie •

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21
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Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

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 ŚLUBNA

LODÓWKI
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

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONÓW!

Smochowice, ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 9,
tel. 732 929 532

Biuro Doradztwa Finansowego
i Rachunkowości

Powierzając nam swoje zaufanie
otrzymasz fachową pomoc i doradztwo

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:
tel.: 501-602-798, www.pruchniewska.pl
e-mail: biuro@pruchniewska.pl

DOŁĄCZ DO NAS OTRZYMASZ 50% ZNIŻKI
PRZEZ PIERWSZE 2 MIESIĄCE

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE 
FORMY OPODATKOWANIA

OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES
USŁUG KSIĘGOWY  

I KADROWO-PŁACOWYCH

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne
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BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM
OBECNYM I PRZYSZŁYM

ŻYCZYMY
ZDROWYCH I POGODNYCH  ŚWIĄT

BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015

DWUPOKOJOWE
DO WYNAJĘCIA

PRZEŹMIEROWO
787 924 178

tel. 509 393 714

Dezynsekcja obiektów
likwidacja szczurów i innych szkodników

Ochrona przed ptakami

GAZOWANIE ZBOŻA

KUPIĘ DOM
tel. 603 188 487
LOKALE 50, 70, 100 m2

PRZEŹMIEROWO - CENTRUM

DO WYNAJĘCIA
885 118 098

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Auto Compol S.A 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 61-863 Poznań, tel.: 61 858 11 63, 69, 84 
ul. Dąbrowskiego 449, 61-451 Poznań, tel.: 61 625 29 46, 48 
www.autocompol.pl

Architekt
arx.org.pl

601 726 802



oraz: 
Radni Gminy Tarnowo Podgórne

Sołtysi 
Uniwersytet III Wieku

Koło Platformy Obywatelskiej  
w Tarnowie Podgórnym

Koło Terenowe PiS w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc

Stowarzyszenie Pojednanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin ROKTAR
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Towarzystwo Pamięci  
im. Gen. J. Dowbora-Muśnickiego

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
Koło Wędkarskie w Tarnowie Podgórnym

Koło Środowiskowe PZW w Przeźmierowie
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

OSiR Tarnowo Podgórne
GOK SEZAM

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

Gminne Koła Seniora 
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 

„Nasze Małe Ojczyzny”
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

TP-KOM, TPBUS
GKS Tarnovia

Klub Sportowy Alfa Vector
Sąsiadka~Czytaj

Szanowni Państwo! 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne! 

Przed nami święta Bożego Narodzenia.  
Czas radości, rodzinnych spotkań, rozmów i wspólnego kolędowania.  

Życzymy Państwu, by były to chwile pełne spokoju i świątecznego uniesienia. 
Odłóżmy na bok wszelki smutek, niech nasze domy  

wypełnia radość wspólnie spędzonych chwil. 
Życzymy także, by nadchodzący 2015 rok  

przyniósł spełnienie marzeń i osobistych planów.
By był to czas dobrej energii i wszelkiej pomyślności.

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne


