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na wstępie

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 ENERGIA 
(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  
w Lusowie

61 814 69 52

Tarnowiankom na Dzień 
Kobiet

Sołtys i Rada Sołecka przygotowują niespodziankę dla mieszkanek 
Tarnowa Podgórnego. 

Zapraszamy 7 marca o godz. 17.00 do Domu Kultury GOK SE-
ZAM w Tarnowie Podgórnym przy ul. Ogrodowej 14.

Zapraszamy wszystkich  
zainteresowanych na spo-
tkania Sołtysa i Rady So-

łeckiej mieszkańcami Chyb. 
Odbywają się one o 19.00 w świe-
tlicy przy ul. Szkolnej w następu-
jących terminach:  
•	 3 marca (tu spotkanie z pre-

zesem TP-BUS)
•	 31 marca
•	 5 maja
•	 9 czerwca

•	 7 lipca
•	 4 sierpnia
•	 1 września
•	 6 października
•	 3 listopada
•	 1 grudnia

Zapraszamy również na na-
szą stronę internetową na portalu 
www.nasza wioska.pl – najlepiej 
wpisać „Chyby” w wyszukiwarkę 
na tej stronie.  ~ Ewa Jurasz, Sołtys

Ważne dla Chyb

Na wycieczkę

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza mieszkań-
ców na wycieczkę turystyczną, która odbędzie się w dniach  27-
31 maja. W programie Wieliczka, Zakopane i Wadowice. Koszt 

wycieczki 350 zł/os. plus bilety wstępu.
Informacje  udziela i zgłoszenia przyjmuje sołtys Piotr Owczarz , tel. 

603 601 933.

Karty Mieszkańca do odbioru

Wszystkich którzy do 10 lutego złożyli wnioski o Kartę Miesz-
kańca, prosimy o odbiór gotowych Kart w Biurze Obsługi 
Klienta. Za wydłużony czas wydawania Kart, spowodowany 

problemami technicznymi, serdecznie przepraszamy. ~ ARz

112 Szanowni Państwo!

Od siedmiu lat Wójt przyznaje nagrody Tarnowskie Lew, 
które są wręczane podczas Spotkania Noworocznego. Pro-
szę przeczytać, kto został wyróżniony w tym roku.

Kiedy ten numer gazety dotrze do Państwa, rozpoczynać 
się będą ferie. „Zimowe” tylko z nazwy, bo śnieg i mróz nie 
chcą u nas zagościć na dłużej.  Tym bardziej zapraszam do 
przeczytania artykułu Grzegorza Leonharda o tym jakie kie-
dyś zimy bywały...

Serdecznie pozdrawiam
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna
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pytania do wójta

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

O opinię na temat zebrań wiejskich poprosiliśmy 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajkę

Od kilku lat regularnie uczestniczę w zebraniach 
wiejskich w mojej miejscowości. Chciałbym się 

dowiedzieć, jak ocenia Pan tegoroczne spotkania 
z mieszkańcami. 

Zebrania wiejskie, które tradycyjnie odbywają się na początku 
każdego roku, są dla mnie okazją do bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami. Dziękuję, że wielu z Państwa poświęciło swój 

czas i przyszło. Pojawiło się wiele nowych twarzy. Przyszli również re-
prezentanci tych, którzy w naszej Gminie mieszkają od niedawna. Wi-
działem także młodzież. To ważne, byśmy czuli się razem odpowie-
dzialni za rozwój Gminy. 

W tym roku podczas zebrań wiejskich przeprowadzaliśmy wybory 
sołtysów i Rad Sołeckich. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony od-
zewem i zainteresowaniem, jakie one wzbudziły. Bardzo często licz-
ba chcących pracować w Radach Sołeckich przewyższała liczbę miejsc 
przewidzianych w statucie danej miejscowości. Moim zdaniem to do-
wód dbałości o rozwój społeczności lokalnej. Nawet złożenie dwóch 
protestów pokazuje, że zależy nam wszystkim na szanowaniu prawa 
wyborczego. Wszystkim wybranym sołtysom oraz członkom Rad So-
łeckich życzę wielu sił i satysfakcji czerpanej z pracy na rzecz miesz-
kańców. 

Zebrania wiejskie zapoczątkowały proces tworzenia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2016 – 2020. Zgłoszone zadania inwestycyjne sołtysi 
wraz z radami wpisali do formalnych wniosków, które będą służyć jako 
źródło do projektu PRL. 

W zebraniu wiejskim w Przeźmierowie uczestniczyło blisko 300 osób
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aktualności 

Batorowo

 Zakończono budowę ul. Batorowskiej

Lusowo

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

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

Przeźmierowo

 Zakończono przebudowę ul. Składowej i 
ul. Słonecznej

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

Wysogotowo

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej 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

Saksofonista Antoni Woź-
niak zdobył II miejsce, 
a kwartet dęty w składzie 

Michał Bandura, Patryk Gawen-
dowicz, Wiktor Preyer na puzo-
nach oraz Kacper Marciniak na 
tubie otrzymał wyróżnienie na 
13. Wielkopolskim Turnieju Mu-
zycznym w Kole, który odbył się 
30 stycznia. Cieszymy się bar-
dzo, ponieważ konkurencja ze 
szkół muzycznych całej Wielko-
polski była duża.

~ ssm

Muzyczne sukcesy

Sprawdź, co się 

dzieje w Twojej 

miejscowości

Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza dzieci 24. i 25. lutego do hali 
sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15) oraz 
26. i 27. do hali OSiR w Przeźmierowie (ul. Kościelna 46/48) 

w godz. 10.00 – 16.00 na dmuchańce, z których będą mogły skorzystać 
za darmo. Prosimy pamiętać o zabraniu obuwia na zmianę, koniecznie 
z jasną podeszwą. 

~ A.Lis

DMUCHAŃCE

Już dziś zapraszamy na dyżur Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce. 
23 marca w godz. 13.00 – 18.00 w ramach akcji rozliczenia zeznań 
podatkowych za 2014 r.

Zapraszamy – budynek Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, Tarnowo 
Podgórne, sala 100 (I piętro). ~ ARz

Pomogą się rozliczyć

Saksofonista  
Antoni Woźniak
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aktualności

Najważniejsza infor-
macja jest następują-
ca – w Gminie Tarnowo 

Podgórne dla Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zebra-
liśmy 76 996,32 zł (w 2014 r 
– 73 466,28 zł). Wolontariusze 
w puszkach mieli łącznie 
48 168,74  zł, natomiast z licy-
tacji oraz wpłat od organizacji 
społecznych i  z tytułu darowizn  
uzyskaliśmy 28 827,58 zł. 

Wolontariusze ze szkół 
i przedszkoli zebrali: 
−	Liceum Ogólnokształcą-

ce w Tarnowie Podgórnym – 
5 565,57 zł (średnio na ucznia 
397,54 zł), 
−	Gimnazjum w Baranowie – 

12 979,91 zł (średnio na ucznia 
220 zł), 
−	Gimnazjum Tarnowo Pod-

górne  – 18 829,76  zł  (średnio na 
ucznia 235,37 zł), 
−	Przedszkole w Przeźmiero-

wie – 1 990,48 zł, 
−	Przedszkole w Baranowie – 

751,29 zł, 
−	Przedszkole w Tarnowie 

Podgórnym – 593,78 zł. 

A oto wolontariusze, którzy zebrali najwięcej: 
−	Kamila Majka  (Gimnazjum  Kaźmierz)   1 234,34 zł + złoty łańcu-

szek z krzyżykiem,     
−	Marta Mirska (Liceum Tarnowo Podgórne) 1 323,75 zł,  
−	Katarzyna Szczepańska (Gimnazjum Kaźmierz) 1 075,64 zł, 
−	Kuba Kryszczyński (Gimnazjum  Baranowo) 729,70 zł, 
−	 Jakub Pietrzak (Gimnazjum Tarnowo Podgórne) 720 zł,  
−	Sandra Przybylska (Liceum Tarnowo Podgórne) 718,20 zł,
−	Weronika Bochnak (Gimnazjum Tarnowo Podgórne) 708,20 zł. 
Dla wymienionych wolontariuszy przygotowaliśmy drobne upominki 

(prosimy o kontakt z Dorotą Błoch, kierownikiem Wydziału Informacji 
Publicznej i Obsługi Administracyjnej Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 116, tel. 61 8959 233). Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
łączyli się do wielkookiestrowego grania, serdecznie dziękujemy! ~ ARz

Rodzice i osoby zaintere-
sowane uruchomieniem 
publicznej szkoły pod-

stawowej spotkały się 5  lute-
go w Akademii Pitagorasa Nie-
publicznej Szkole Podstawowej 
w Baranowie. 

Szkoła mieścić się będzie przy 
ul. Platynowej w Baranowie, na 
działce, która według planu zago-
spodarowania przestrzennego ma 
przeznaczenie oświatowe i należy 

Szkoła w Baranowie już od września
do Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Będzie to placówka 
publiczna, czyli bezpłatna, prowa-
dzona przez osobę fizyczną. Wzo-
rem innych krajów oraz naszym 
rodzimym będzie funkcjonowa-
ła w systemie modułów kontene-
rowych, które są coraz bardziej 
popularne (choćby w pobliskiej 
Dąbrowie). Dają one możliwość 
elastycznego i szybkiego reagowa-
nia na potrzebę dostawienia kolej-
nych modułów, a przy tym spraw-
dzają się całkowicie pełniąc funkcję 
oświatową. Planowanych jest przy-
gotowanie sześciu sal lekcyjnych, 
świetlicy oraz hali namiotowej 
ogrzewanej do zajęć fizycznych. 

W poszczególnych klasach 
przewiduje się maksymalnie 20 
osób. Od września 2015 r. – oprócz 
klas pierwszych – w szkole będzie 
uczyła się klasa druga oraz praw-
dopodobnie klasa czwarta, gdyż 

potrzebę utworzenia tej klasy sy-
gnalizują rodzice. Przy szkole bę-
dzie funkcjonowało Stowarzysze-
nie zrzeszające rodziców, którzy 
w ten właśnie sposób będą mo-
gli realizować potrzeby utworze-
nia dodatkowych zajęć dla dzieci. 
Daje to także szansę na ubieganie 
się o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej na działalność 
tzw. trzeciego sektora. 

Nadmienić należy, że wszelkie 
plany otworzenia tej szkoły opar-
te są na ścisłej współpracy z wła-
dzami Gminy, które również prze-
widują możliwość włączenia się 
w plany projektu. 

Rekrutacja do szkoły już się 
rozpoczęła i potrwa do koń-
ca marca, a wszelkie informacje 
można otrzymać pod nr telefonu 
733 186 986.

~ Joanna Cebernik

Powstanie 
szkoła 
modułowa

Znamy liczby 23 finału!
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 tarnowskie lwy

Po raz 18. w historii, a 15. 
w sali GOK SEZAM od-
było się Spotkanie Nowo-

roczne. Na zaproszenie Wójta 
Tadeusza Czajki i Przewodni-
czącego Radu Gminy Grzegorza 
Leonharda odpowiedzieli Po-
słowie na Sejm RP: Waldy Dzi-
kowski i Tadeusz Dziuba, Woje-
woda Wielkopolski Piotr Florek 
i Starosta Poznański Jan Grab-
kowski, a także burmistrzowie 
i wójtowie. Przybyli przedsta-
wiciele wielkopolskich i miej-
skich służb mundurowych oraz 
najważniejszych wielkopolskich 
instytucji i urzędów oraz przed-
siębiorcy, reprezentanci lokal-
nych grup, stowarzyszeń i du-
chowieństwa. 

Spotkanie prowadził Tadeusz 
Zwiefka, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Wieczór rozpo-
czął koncert chóru i orkiestry 
Samorządowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia pod dyrekcją Paw-
ła Joksa.  

Następnie głos zabrał Wójt Ta-
deusz Czajka. Przypomniał, że 
2015 rok poświęcony jest ob-
chodom 25-lecia samorządności. 
Podkreślił, że przez ćwierć wieku, 

Wójt wręczył Tarnowskie Lwy

dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców i przedsiębiorców, staliśmy 
się jednym z najlepszych samo-
rządów w Polsce. 

Wójt porównał naszą Gminę do 
rozpędzonej machiny, która dzięki 
energii mieszkańców i przedsię-
biorców prze do przodu. Dotych-
czasowe sukcesy naszej Gminy są 
dobrym wyznacznikiem kierunku 
dalszego rozwoju.

Spotkania Noworoczne to for-
ma podziękowania za wspólną 
pracę na rzecz naszej społeczno-
ści. Po raz siódmy, doceniając to 
zaangażowanie, Wójt przyznał 
nagrody „Tarnowski Lew”. 

W tym roku otrzymali je: .
- Mariola i Paweł Judkowia-

kowie za prowadzenie z sukce-
sem firmy rodzinnej Budmar – 
Centrum Klinkieru i Dachówek, 

- Violetta Kowalczyk, Prezes 
firmy Metalmex, za umiejętne łą-
czenie biznesu ze sztuką,

- firma Schattdecor sp. z o.o. 
za innowacyjność na rzecz ochro-
ny środowiska, 

- Jacek Guner, Wiceprezes Za-
rządu Strauss Cafe Poland jako pol-
ski manager zagranicznej marki.

Część oficjalną zakończył no-
woroczny toast Przewodniczące-
go Rady Gminy Grzegorza Leon-
harda. ~ ARz

Mariola i Paweł Judkowiakowie
Za prowadzenie z sukcesem firmy rodzinnej 

Państwo Mariola i Paweł Judkowiakowie, kontynuując rodzinne tra-
dycje przedsiębiorcze, od 1990 roku prowadzą firmę – Budmar Cen-
trum Klinkieru i Dachówek w Baranowie. 

Kierując założonym przez siebie przedsiębiorstwem wielokrot-
nie udowodnili posiadanie doskonałej intuicji biznesowej. Wyróż-
niają ich mądre decyzje menadżerskie, skuteczne wykorzystywa-
nie szans rynkowych oraz trafne definiowanie kierunków rozwoju.  
Mały zakład, zajmujący się sprzedażą cementu i materiałów okołobu-
dowlanych, przekształcili w lidera na rynku wyrobów klinkierowych i 
dachówek. Rozwijając współpracę z najlepszymi producentami gwa-
rantują najwyższą jakość oferowanych produktów. Stale podnosząc sto-
sowane w Firmie standardy zapewniają profesjonalną obsługę każdego 
klienta. 

Są aktywnymi członkami Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsię-
biorców. 

Odnosząc sukcesy biznesowe chętnie angażują się w projekty spo-
łeczne. Od lat pomagają lokalnym grupom i stowarzyszeniom. Wspie-
rają organizację gminnych wydarzeń. Kierując dużą Firmą pozostają 
osobami ciepłymi i otwartymi, wyczulonymi na potrzeby innych.
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Violetta Kowalczyk, Prezes spółki  Metalmex
Za umiejętne łączenie biznesu ze sztuką

Metalmex to firma zajmująca się handlem okuciami meblowymi. Od 2007 roku zwią-
zała się z Gminą Tarnowo Podgórne, lokując swą siedzibę w Wysogotowie.  

Prezesem Zarządu jest Pani Violetta Kowalczyk, która z sukcesem łączy dążenie do 
wypracowania  ekonomicznego zysku z ideą promowania polskiej sztuki współczesnej.  

Z jej inicjatywy odbywają się cykliczne spotkania „Mariaż sztuki z biznesem”, które 
tworzą możliwość wzajemnego poznania się tych pozornie różnych środowisk. Z energią 
i konsekwencją buduje trwałe pomosty porozumienia pomiędzy światami przedsiębior-
ców i artystów. 

Od lat ambitnie kreuje możliwości prezentacji dorobku artystycznego. W niekonwen-
cjonalnych przestrzeniach surowych hal magazynowych pokazuje, że ich industrialne 
piękno jest znakomitym tłem dla interesujących instalacji. 

Zaangażowana w „Projekt On Off” organizuje cykl szkoleń skierowanych do przy-
szłych projektantów w branży meblowej. Kształtuje kolejne pokolenia designerów swo-
bodnie poruszających się wśród nowoczesnych, światowych trendów. 

Gorąco wierzy, iż  sztuka może stać się inspiracją dla niebanalnych przedsięwzięć biz-
nesowych.

Schattdecor sp z o. o.
Za innowacyjność na rzecz ochrony środowiska

Firma Schattdecor, działająca od 1999 r. w Tarnowie Podgórnym, jest światowym li-
derem branży zadrukowanych papierów dekoracyjnych.  

Będąc najważniejszym graczem na globalnym rynku dekorów firma stale rozszerza 
paletę oferowanych produktów proponując oryginalne, nowoczesne wzornictwo. Podej-
muje współpracę z najlepszymi projektantami. Uczestnicząc w wydarzeniach targowych 
nawiązuje współpracę z ekspertami z różnych dziedzin. Z sukcesem wprowadza inno-
wacyjne technologie produkcji i nowe rozwiązania technologiczne. 

Dostrzegając bezpośredni wpływ procesów produkcyjnych na jakość środowiska natu-
ralnego  Schattdecor podejmuje szerokie działania proekologiczne. Na każdym etapie pro-
dukcji wdraża innowacyjne metody ochrony środowiska. Zarząd i pracownicy postrzegają 
sukces biznesowy przez prymat zachowania równowagi pomiędzy zyskiem ekonomicznym  
a potrzebą dbania o otoczenie naturalne. Ochrona środowiska została uznana za jeden z 
podstawowych celów działania tego przedsiębiorstwa.

Firma Schattdecor wspiera działalność gminnych stowarzyszeń oraz realizację lokal-
nych inicjatyw. Jest odpowiedzialnym partnerem samorządu Gminy Tarnowo Podgórne. 

Jacek Guner, wiceprezes Zarządu Strauss Cafe Poland
Polski menadżer zagranicznej marki

Od momentu przeniesienia siedziby do Gminy Tarnowo Podgórne w 1992 roku Pan 
Jacek Guner jest wiceprezesem Strauss Cafe Poland. 

Kierując dwustuosobowym zespołem uważa, że strategiczny rozwój przedsiębiorstwa  
jest możliwy jedynie wtedy, gdy każdy z pracowników czuje się osobiście odpowiedzialny  
za swoją firmę. Dlatego promuje budowanie pozytywnych relacji i wzajemny szacunek wśród 
załogi. Wprowadził nowoczesne metody zarządzania czasem i przepływem informacji.  
Dobre rozwiązania organizacyjne zaowocowały zbudowaniem stabilnej, silnie zmotywo-
wanej kadry profesjonalistów. 

Odpowiadając za wszystkie europejskie oddziały Strauss Cafe porównuje metody za-
rządzania w różnych warunkach kulturowych i ekonomicznych, a najlepsze rozwiązania 
implementuje w firmie w Swadzimiu.

Wierzy, że samodyscyplina jest najlepszym kluczem do sukcesu menadżerskiego. Naj-
więcej wymaga od siebie twierdząc, że jego obowiązkiem jest dawanie przykładu swoim 
współpracowników.

Jest doskonałym wzorem nowoczesnego lidera zarządzającego zagranicznym przedsię-
biorstwem, odnoszącym sukcesy zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych ryn-
kach. 
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Naczelnik Urzędu Skar-
bowego Poznań – Jeży-
ce zawiadamia, że od  

1 stycznia 2015 r. wchodzą w ży-
cie nowe obowiązki wynikają-
ce ze zmian do ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
w zakresie obowiązków płatnika 
za 2014 r.

Zgodnie z nowymi przepisami 
płatnicy, którzy sporządzają de-
klaracje PIT-11, PIT-8C, IFT-1 lub 
PIT-40 :

- dla więcej niż 5 podatników 
albo korzystają z usług biura ra-
chunkowego, to ww. dokumenty 
przesyłają urzędowi skarbowemu 
wyłącznie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w ter-
minie do końca lutego,

- dla NIE więcej niż 5 podatni-
ków, i czynności tych nie wyko-
nuje za nich biuro rachunkowe, to 
wyżej wskazane dokumenty mie-

Urząd Skarbowy przypomina

Podatek od posiadania środ-
ków transportowych

Do 16 lutego 2015 r. nale-
ży złożyć deklaracje podatku od 
środków transportowych  DT-1. 
W tym dniu mija również termin 
płatności podatku od środków 
transportowych podlegających 
opłacie. Zapłata tego podatku na-
stępuje bez wezwania na rachu-
nek Gminy Tarnowo Podgórne. 
Każdy właściciel pojazdów pod-
legających opodatkowaniu posia-
da indywidualny wirtualny numer 
rachunku bankowego, na który 
należy dokonywać zapłaty tego 
podatku.

Decyzje wymiarowe za rok 
2015

Decyzje wymiarowe za rok 
2015 mieszkańcom gminy będą 
sukcesywnie doręczane przez soł-
tysów poszczególnych miejsco-
wości. Właściciele nieruchomo-
ści położonych w naszej gminie 

Wydział Finansowy informuje
a mieszkający poza gminą otrzymają decyzje wymiarowe drogą pocz-
tową.

Przypomina się, że 16 marca mija termin płatności I raty podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za rok 2015 . 
Należny podatek można wpłacać u sołtysa miejscowości, w której po-
łożona jest dana nieruchomość lub na konto wskazane w decyzji wy-
miarowej.

Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING Bank Ślą-
ski, która jest czynna w  siedzibie Urzędu Gminy w poniedziałek w godz. 
11.00-16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.00-15.00, a w piątek od 
godz. 11 do 14.00. Za tę czynność nie jest pobierana prowizja. 

Przypominamy, że nieuregulowany w terminie podatek staję się za-
ległością podatkową. Poza kosztami upomnienia w wysokości 11,60 
zł do zapłaty pozostają odsetki, które w skali roku wynoszą na dzień 
28.01.2015 r.   8,00% .

O wszelkich zmianach zachodzących u podatnika (zmiana adresu za-
mieszkania, adresu zameldowania…) czy w podstawach opodatkowania 
należy zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zajścia.

Przypominamy również, iż w razie wyjazdu za granicę na okres co 
najmniej 2 miesięcy podatnik (strona) obowiązany jest, zgodnie z art. 
147 ustawy ordynacja podatkowa (Dz. U. z. 2012 r., poz.749 z później-
szymi zmianami), do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. 
W razie niedopełnienia tego obowiązku pismo uważa się za doręczone 
pod dotychczasowym adresem. Pismo uznaje się za doręczone pod do-
tychczasowym adresem również w razie zaniedbania obowiązku zawia-
domienia organu podatkowego o zmianie adresu.  ~ W.

li możliwość złożyć w wersji pa-
pierowej w terminie do końca 
stycznia.

W związku z powyższym na-
leży zaznaczyć, że deklaracje 
i informacje podatkowe składa-
ne w lutym 2015 r. winny zostać 
złożone do właściwego urzędu 
skarbowego wyłącznie za pomo-
cą środków komunikacji elektro-
nicznej.

Ponadto płatnicy będący oso-
bami fizycznymi wysyłający ww. 
dokumenty w formie elektronicz-
nej nie muszą posiadać kwalifi-
kowanego podpisu elektroniczne-

go – deklaracje te można wysłać 
podpisując je danymi autoryzu-
jącymi.

Zachęcamy do korzystania 
za strony internetowej Urzędu  
www.usjezyce.pl oraz platformy 
www.e-deklaracje.gov.pl służą-
cej do elektronicznego wysyłania 
deklaracji podatkowych.

~ na
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Wkroczyliśmy w ostatni 
etap prac koniecznych 
do otwarcia krainy ba-

senów termalnych. Trwają pra-
ce wykończeniowe praktycznie 
na każdym z poziomów. Właści-
wie gotowa jest już część sporto-
wa i częściowo szatnie. Najwię-
cej uwagi potrzebuje jednak hala 
basenów rekreacyjnych. Poprzez 
specjalne aranżacje chcemy stwo-
rzyć jedyny, niepowtarzalny kli-
mat, który będzie nas wyróżniać 
wśród innych tego typu obiektów. 
Królować będzie motyw prze-
wodni zakorzeniony w ciepłych 
afrykańskich klimatach. Całość 
ma pobudzać wyobraźnię i zachę-
cać do częstych odwiedzin. Osta-
teczny wygląd tej strefy pozosta-
nie jednak niespodzianką aż do 
otwarcia!

Obecnie pracujemy nad częścią 
dla najmłodszych. Wymaga ona 
szczególnego wykonania nawet 
najdrobniejszych szczegółów, by 
była bezpieczna i przyjazna. 

Termy na ostatniej prostej

Wszystkie działania planujemy 
zakończyć w marcu. Jednocześnie 
poszczególne strefy muszą przejść 
odbiory końcowe, rozruch i wery-
fikację poszczególnych służb. Ca-
łość zostanie także poddana bardzo 
drobiazgowemu audytowi bezpie-
czeństwa. Czas jest niezwykle waż-
ny, należy przeznaczyć go tyle, ile 
wymagają tego poszczególne pro-
cedury. Państwa komfort i bezpie-
czeństwo jest dla nas priorytetem! 
Po napuszczeniu wody do basenów 
nie będzie już możliwości wyko-
nywania ewentualnych poprawek. 
Zanim ustalimy konkretną datę 
otwarcia musimy być pewni, że po 
odbiorach i testach wszystkie urzą-
dzenia funkcjonują prawidłowo. Je-
śli tak będzie, zaproszenie do Term 
możecie Państwo otrzymać jeszcze 
w tym kwartale.

Oprócz prac przygotowujących 
obiekt do otwarcia opracowujemy 
harmonogramy zajęć, dobiera-
my kadrę instruktorską. W pierw-
szej kolejności ofertę korzysta-
nia z nauki pływania otrzymają 
uczniowie naszych szkół oraz pla-
cówki z gmin sąsiadujących.

Na początku marca chcemy 
uruchomić nową stronę interne-
tową i rozpocząć zapisy do po-
szczególnych grup zajęciowych. 
Wspólnie odliczamy dni, kie-
dy będziemy mogli zanurzyć się 
w ciepłych wodach termalnych. 
A budowę będziemy oglądać je-
dynie na zdjęciach i filmach, do-
kumentujących dzieje tej najbar-
dziej wyczekiwanej inwestycji 
w Tarnowie Podgórnym.

~ Anita Stellmaszyk
Prezes Tarnowskich Term

Wkrótce 
zapisy  
na zajęcia 
basenowe

Tarnowskie Termy - wizualizacja
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Bieżący rok jest czasem 
pierwszej poważnej rocz-
nicy gminnych samorzą-

dów, odrodzonych 25 lat temu, 
w roku 1990. Tak ważny jubileusz 
to znakomita okazja do spojrzenia 
w przeszłość, niby nieodległą, ale 
dla znacznej części mieszkańców 
znaną tylko z historii. Reforma 
samorządów, wprowadzana z du-
żymi obawami, jest postrzegana 
jako jedyna, która się powiodła. 
Inne – jak choćby zmiany w służ-
bie zdrowia, przekształcenia wła-
snościowe, czy przebudowa sys-
temu emerytalnego – już takiego 
uznania nie zyskały.

Gdy gminne samorządy już 
nieco okrzepły, gdy uporały się 
z pierwszymi przypisanymi im za-
daniami, zaczęły myśleć o odręb-
ności, o łatwo rozpoznawalnym 
symbolu. Nawiązywane kontak-
ty międzynarodowe nakierowa-
ły tę myśl na herb. Ten znak był 
już wówczas obecny w gminach 
niemieckich czy holenderskich, 
z których doświadczeń polscy sa-
morządowcy korzystali najczę-
ściej. Herby zaczęły być modne 
i popularne. Jako pierwsze swo-
je, często zapomniane, znaki her-
bowe zaczęły eksponować miasta 
i gminy miejskie. W trudniejszej 
sytuacji były gminy wiejskie, któ-
re takich wyróżników nie miały, 
a ustawa o samorządzie gminnym 
ich nie przewidywała. Jednakże 
obowiązywała wówczas wykład-
nia prawa: „co nie jest zakazane, 
jest dozwolone” i również gminy 
wiejskie tworzyły dla swoich te-
rytoriów wyróżniające je emble-
maty.

Nie inaczej było w naszej, tar-
nowskiej gminie. Pomysł zrodził 
się w roku 1995, ale ani Tarnowo, 
ani żadna inna wioska herbu nie 
miały. Wśród mieszkańców został 
więc ogłoszony konkurs, swoje 
propozycje zgłaszali nie tylko do-
rośli, ale również młodzież szkol-
na. Z wielu projektów, w dużej 
części amatorskich, zarząd gminy 
wyłonił i dopracował osiem, któ-
re przedstawione zostały miesz-

Tarnowska gmina z herbem
kańcom w „Sąsiadce-Czytaj”. 
W gazetce ogłoszony został plebi-
scyt, do udziału w którym zachętą 
było losowanie cenionego wów-
czas sprzętu – radiomagnetofonu. 
Przypadł on w udziale  Wincente-
mu Krzowskiemu z Tarnowa Pod-
górnego.

Inspektor ds. Promocji
Hanna Stasińska-Łapszewicz

Gmina
Tarnowo Podgórne

62-080 Tarnowo Podgórne  |  ul. Poznańska 115
tel. (+48 61) 8959 263  |  fax (+48 61) 8146 118
kom. (+48) 604 478 337
e-mail: promocja@tarnowo-podgorne.pl
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Największą liczbę głosów 
wśród mieszkańców uzyskał 
wówczas projekt z lwem, jako na-
wiązanie do herbu rodu Zarem-
bów, widoczny także na pieczęci 
biskupa poznańskiego Andrzeja, 
do którego dawno temu należało 
Tarnowo. Aby jednak przy two-
rzeniu herbu nie popełnić błę-
du, Wójt nawiązał kontakt z Ta-
deuszem Jeziorowskim, biegłym 
w heraldyce kustoszem Muzeum 
Wojskowego w Poznaniu. Ten 
zdecydowanie koncepcji nie skry-
tykował, zaproponował jednak-
że zamiast gotyckiej, popularną 
już wówczas wśród samorządów 
tarczę typu hiszpańskiego, zmie-
nioną kolorystykę i inny rysunek 
lwa. Taki projekt trafił na sesję 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
27 maja 1997 r. i mocą tej uchwa-
ły wprowadzono do statutu gminy 
zapis o herbie i fladze oraz wzo-
ry tych znaków. Projekt poparło 
18 radnych, jedna osoba od głosu 
się wstrzymała, głosów przeciw-
nych nie było. Pierwsze publicz-
ne przedstawienie symboli miało 
miejsce 2 sierpnia 1997 r., pod-
czas tarnowskiego festynu w kon-
kursie „Wielkopolski burmistrz/
wójt roku”. Od tego czasu nowa 
flaga przez wiele lat zdobiła gabi-
net Wójta, herb stał się rozpozna-
walny również w dalszej okolicy, 
a wyróżnienie Tarnowskim Lwem 
jest dziś prestiżowym tytułem 
wśród przedsiębiorców.

~ Kazimierz Marchlewski

Projekty herbów gminy Tarnowo Podgórne za-
proponowane przez mieszkańców w 1996 roku

Propozycje 1-4 są oparte na motywie białej róży, znajdującej się na sklepieniu kościoła 
parafialnego w Tarnowie Podgórnym. Symbolizuje on wierność, stabilizację i pracowi-
tość. W trzeciej propozycji wprowadzono połączenie dwóch róż (tu czerwona oznacza 
ekspansję i wolę walki), które może być symbolem połączenia w jedną gminę dwóch 
Gromad: Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne (w 1973 r.).

W propozycjach 4, 5 i 8 wykorzystano motyw insygniów biskupich. W 1288 r. dobra 
tarnowskie (w tym Tarnowo) włączono do kompleksu posiadłości biskupich – należały 
do nich aż do 1798 r. 

Propozycja 6 jest oparta na nazwie miejscowości Tarnowo, pochodzącej prawdopodob-
nie od krzewów tarniny (krzew i ptasie gniazdo symbolizować mogą bezpieczeństwo 
i wartości rodzinne).

Propozycja 7 odwołuje się do herbu rodowego pierwszego, znanego z dostępnych źró-
deł właściciela Tarnowa, Andrzeja Zaremby. Niezależnie od wartości historycznych herb 
symbolizuje istotne elementy naszej gminy (czarny pas – droga krajowa, dwa zielone, 
położone po obu stronach  - tereny zielone), z kolei wyskakujący lew – dynamikę roz-
woju Gminy. 

Propozycja 8 zawiera symbole biskupie oraz dwa serca przebite srebrną strzałą (element 
pochodzący z herbu Przyjaciel (herbu Gen Dowbora Muśnickiego). Serce oznacza istotę 
i charakter człowieka, jest źródłem myśli i uczucia, a srebrny kolor strzały – czystość, 
uczciwość i dostatek. 

Autorem propozycji 1-5 jest Jerzy Przybylski, 5 – Alojzy Przybylski, 7 – Jacek Jaskólski, 
8 – Tadeusz Jeziorowski, kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. 
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W styczniowym nume-
rze „Sąsiadki-Czytaj”, 
a także podczas zebrań 

wiejskich zapraszaliśmy do przy-
stąpienia do programu „Prosu-
ment – Niezależność energetycz-
na”. W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne, prze-
kraczającym możliwości organiza-
cyjne prowadzącej projekt firmy, 
umowy zawarte w ramach inicja-
tywy „Prosument – Niezależność 
energetyczna” będą anulowane, 
a wniesione wpłaty zwrócone.

Obecnie trwają prace legisla-
cyjne nad ustawą o Odnawial-
nych Źródłach Energii. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej prowadzi 
nabory i ustala stosowne proce-
dury dla sprawnej obsługi progra-
mu PROSUMENT. Równolegle 
Gmina podejmuje działania ma-
jące na celu zaproponowanie naj-
korzystniejszej dla mieszkańców 
drogi finansowania  i realizacji 
tego zadania. 

Wszelkie nowe informacje 
na temat możliwości uzyska-
nia wsparcia przy montażu urzą-
dzeń fotowoltaicznych zamieści-
my na łamach „Sąsiadki-Czytaj” 
i na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl . ~ ARz

Prosument inaczej

Nie wiem, jaką szkołę / jaki 
profil wybrać? Nie wiem, 
jak pomóc mojemu dziec-

ku w wyborze szkoły. O co chodzi 
z tą rekrutacją? Nie rozumiem jak 
przelicza się punkty do szkół. – 
z takimi opiniami spotykamy się 
w naszej pracy na co dzień. Wy-
bór szkoły ponadgimnazjalnej to 
ogromny stres i odpowiedzialność 
zarówno dla uczniów, jak i rodzi-
ców. Dlatego, od 2008 roku, sta-
ramy się pomagać poznańskim 
i podpoznańskim uczniom doko-
nywać właściwych wyborów.

Fundacja Rozwoju 
Talentów

Rok 2014 nie różnił się od poprzednich. W marcu rozpoczęliśmy dia-
gnozę predyspozycji uczniów. Wsparciem zostały objęte wszystkie kla-
sy II gimnazjów z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Celem spotkań 
było poznanie swoich silnych stron i przełożenie tej wiedzy na konkret-
ne zawody, a więc i szkoły. Dwa miesiące później rodzice mogli poroz-
mawiać z naszymi psychologami o wynikach swoich dzieci – te wyni-
ki to nie tylko wybór szkół, ale też style uczenia się, źródła motywacji 
i komunikacji dzieci z otoczeniem. Ostatnim etapem zajęć, zakończo-
nym na początku listopada, były warsztaty przygotowujące uczniów do 
podjęcia ostatecznych decyzji. Rozmawialiśmy o typach szkół, uczyli-
śmy się przeliczać punkty do szkół ponadgimnazjalnych, pokazywali-
śmy jak i gdzie szukać informacji o interesujących nas zawodach i szko-
łach.

W trakcie zajęć uczniowie zadawali wiele pytań. W odpowiedzi 
otrzymali wiele konkretnych wskazówek oraz materiałów. Mamy na-
dzieję, że uzyskana wiedza pozwoli im na dokonanie dobrego, mądrego 
wyboru dalszej ścieżki kształcenia i, docelowo, zawodu.

Dziękujemy za kolejny, wspólny rok.
Zespół Fundacji Rozwoju Talentów
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Trwają prace nad przygo-
towaniem nowych zasad 
rekrutacji do przedszkoli 

oraz pierwszych klas szkół pod-
stawowych, zgodnych z przepisa-
mi ustawy z dnia 6 grudnia 2013 
r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U.2014 poz. 7).  Szcze-
gółowe zasady zostaną podane do 
publicznej wiadomości nie póź-
niej niż do końca lutego na stro-
nach internetowych  placówek 
oświatowych. 

Szkoły
Zapisy do klas pierwszych dzie-

ci  (urodzonych po 1 lipca 2008 i 
z rocznika 2009)  zamieszkałych 
w obwodzie szkoły, które w bie-
żącym roku szkolnym nie uczęsz-
czały do oddziałów przedszkol-
nych w danej placówce rozpoczną 
się 2 marca, a zakończą 25 marca 
2015 r. 

Dzieci spoza obwodu szkoły 
podlegają rekrutacji.

Szczegóły związane z rekru-
tacją dzieci do pierwszych klas 
szkół podstawowych zostaną po-
dane do wiadomości rodziców 27 
lutego na stronach internetowych 
placówek. 

Zapisy dzieci do szkół pod-
stawowych odbywać się będą w 
godzinach pracy sekretariatów 
szkół.

Przedszkola
Rekrutacja do wszystkich pu-

blicznych przedszkoli rozpocznie 
się 16 marca.

Roczne obowiązkowe przy-
gotowanie przedszkolne doty-
czy wszystkich pięciolatków, 

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli i klas I 
szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016

zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne, bez względu na to czy 
chodziły wcześniej do przedszkola, czy też nie. W roku 2015 obowiązek 
ten dotyczy dzieci  z rocznika 2010. 

Od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie (rocznik 2011) 
mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Po raz drugi rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem syste-
mu komputerowego „NABÓR” poprzez stronę internetową www.nabór.
pcss.pl/tarnowopodgorne, do której link znajdzie się na stronach inter-
netowych przedszkoli w zakładce „NABÓR 2015.”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie  można wypełnić 
w systemie, ale należy go wydrukować i dostarczyć, z kompletem do-
kumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do przedszkola, na 
którym Państwu najbardziej zależy (tzw: przedszkole  pierwszej prefe-
rencji). 

Wniosek można złożyć maksymalnie do trzech przedszkoli.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można również pobrać 

bezpośrednio z przedszkoli w godzinach pracy placówki, wypełnić 
ręcznie i z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie kryte-
riów złożyć w przedszkolu pierwszej preferencji.

INFORMACJA O SPEŁNIANIU  KRYTERIÓW – ta część po-
dzielona jest na dwie części:

Kryteria określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie 
oświaty (Dz.U.z 2004 r. nr 256,poz.2572 z późn. zm.):

- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Najwięcej uwag i kontrowersji od wielu lat budzi kryterium o sa-

motnym wychowywaniu dziecka, ponieważ stawia część rodziców w 
uprzywilejowanej sytuacji, mimo iż dzieci są wychowywane w pełnych, 
lecz tylko formalnie niezalegalizowanych związkach.

 Przypominamy, że składają Państwo oświadczenia pod rygorem od-
powiedzialności karnej, a ustawodawca dał gminom możliwość weryfi-
kowania oświadczeń.

Kryteria określone w Uchwale Rady Gminy:   
- pozostawanie obojga  rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie 

przez nich działalności gospodarczej (w tym rolniczej) /studiujących w 
systemie stacjonarnym - 6 punktów,

- rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 
2014  w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne - 5 punkty,

- uczęszczanie do przedszkola, kolejnego dziecka z rodziny, w  któ-
rym został złożony wniosek - 4 punkty,

- dziecko z rejonu przedszkola zgodnie z siecią przedszkoli  na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne – 3 punkty,

- dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad 
dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Tarnowo Podgórne -  
2 punkty,

- dziecko przebywać będzie w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 
– 1 punkt.  ~ GJO

Ważne daty:
szkoły - 2 III
przedszkola - 16 III
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Czy można zachować urodę i zdrowie? Można, ale… 
Czy można uniknąć raka? Można, ale…
Czy można uniknąć osteoporozy? Można, ale…
Czy można uniknąć boreliozy? Można, ale…
Czy można uniknąć grypy, przeziębień? Można, ale…
To jak to zrobić ?!

Na te i inne pytania odpowiadał dr Piotr 
Kardasz na spotkaniu w Hotelu Glamour 
w Przeźmierowie 19 stycznia. Spotkanie 

zorganizowała Anna Majorczyk Reiter przy wspar-
ciu Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowskiego Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców i samego Hotelu Gla-
mour. 

Dr Piotr Kardasz, który reprezentuje Instytut Pro-
filaktyki Zdrowia, przedstawił zebranym informacje 
o środowisku, w którym żyjemy, zagrożeniach ja-
kie przynosi rozwój cywilizacji, a także o sposobach 
przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

We współczesnym świecie z uwagi na zagęszcze-
nie ludności, rolnictwo chcąc dostarczyć zwiększo-
nej ilości pokarmu, musi stosować duże ilości na-
wozów, środków ochrony roślin i innych środków 
chemicznych. Te działania niestety znacząco zmie-
niają parametry gleby, która nie tylko dostarcza mi-
kroelementów, ale jest siedliskiem mikroorgani-
zmów, wspomagających rośliny. Do tuczu zwierząt 
stosuje się ogromne ilości hormonów i antybioty-
ków. W konsekwencji nasz organizm otrzymuje nad-
mierną ilość substancji, które go rozregulowują i za-
bijają jego naturalną florę bakteryjną. Konsekwencją 
rozwoju przemysłu jest rosnąca w powietrzu ilość 
tzw. pyłu zawieszonego i innych czynników pato-
gennych, atakujących bez przerwy nasz organizm.

– Większość życia poświęciłem badaniom nad 
czynnymi substancjami roślinnymi i popularyzacją 

ŻYJ ŚWIADOMIE

tej wiedzy w mediach, prasie i te-
lewizji – mówił dr Kardasz. – Czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy, że 
owoce najprostszych roślin, zwy-
kłych traw czy nawet chwastów, 
są doposażone w składniki, któ-
re potrafią rozpoznać i zneutra-
lizować zagrożenia, jakie niesie 
obecnie cywilizacja. „Uczą” się 
syntetyzować związki wzbogaca-
jące roślinę o te składniki, które 
człowiekowi gwarantują zdrowie. 

Organizm ludzki to cud powsta-
ły tysiące lat wcześniej,  gdy nie 
było przemysłu, telefonów komór-
kowych, wieżowców, medycyny 
i lekarstw. Matka Natura zadba-
ła, by wszystko co potrzebne do 
zachowania młodości i zdrowia 
człowiek znalazł wokół siebie, 
w pożywieniu. Dzisiaj o tym zapo-
mnieliśmy, a tymczasem cywiliza-
cyjny rozwój zapędza nas w kozi 
róg nowotworów, osteoporozy, 
miażdżycy i wielu innych chorób, 
które sami sobie fundujemy. 

Długo po zakończeniu spotka-
nia trwała wymiana poglądów 
i niekończące się pytania do go-
ścia w sprawach własnych proble-
mów zdrowotnych. Organizatorka 
Anna Reiter obiecała, że wkrótce 
ponownie będziemy mogli spo-
tkać się z dr Piotrem Kardaszem. 

~ AR

24 stycznia Sołtys wraz z Radą Sołecką 
w Lusówku zorganizowali Wieczorek dla 
Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze 
przy kawie słodyczach i symbolicznej lampce wina. 
Na początku odbyło się oficjalne przywitanie gości. 
Wieczór uświetniły występy dzieci szkolnych, które 
śpiewały piosenki i mówiły wierszyki. Każdy z se-
niorów dostał ręcznie wykonaną laurkę z życzenia-
mi od dzieci szkolnych, które były prowadzone przez 
Magdę Szymczak i Anetę Jezielską. 

Po występach najmłodszych przyszedł czas na 
wspólne śpiewy piosenek biesiadnych i tańce przy 
muzyce Rafała Stępniewskiego.

 Zabawa trwała do godzin wieczornych, a wszyscy 
seniorzy wychodzili z uroczystości zadowoleni.

~ Zdzisława Piszczyńska, Sołtys

Spotkanie Seniorów w Lusówku

Organizm 
ludzki  
to cud!
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Felietony, które pisuję w tej rubryce powstają 
czasem pod wpływem impulsu. I – co stwier-
dzam z żalem – na ostatnią chwilę. Tak dzieje 

się i tym razem. Wychodzę ze wspaniałego koncertu 
Grzegorza Turnaua, który odbył się w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Na dworze zima w pełni. Podchodzi 
do mnie mama dziecka uczącego się w szkole pod-
stawowej z pytaniem o to, jak Gmina zagospodaru-
je dzieciom czas na nadchodzące ferie zimowe. Nie 
znam szczegółów, odsyłam do tych, co je znają. Banal-
ne, mimochodem rzucone pytanie, a jednak całą drogę 
do domu głowę zaprząta mi przypominanie sobie o zi-
mach z mojego dzieciństwa. Inne czasy, inne obycza-
je. Nawet klimat był inny, bo zdecydowanie bardziej 
surowy. Jedno jest pewne: nikt wtedy dzieciom cza-
su organizować nie musiał. Na początku szarych lat 
sześćdziesiątych jak sięgam pamięcią poważne przy-
gotowania do zimy zaczynały się z końcem paździer-
nika. Rodzice kupowali kilka cetnarów ziemniaków, 
kilkadziesiąt główek białej kapusty, którą szatkowano 
maszyną pożyczoną z Koła Gospodyń Wiejskich i ki-
szono w dębowej beczce. Co się jej w tej beczce bosy-
mi nogami nadeptało, żeby się ubiła… Ziemniaki i ki-
szona kapusta trafiały do piwnicy. Pozostałe warzywa 
lądowały w tzw. kopcu, czyli przysypywane były kil-
koma warstwami ziemi i okrywane słomą. 

Kolejnym etapem przygotowania do zimy był za-
kup opału do ogrzewania domu. Nie było to ani łatwe, 
ani tanie. Węgiel i koks były na przydział. Nigdy nie 
wystarczał on do końca sezonu. Pamiętam jednak na-
szą piwnicę wypełnioną opałem po sufit i ojca, któ-
ry spędzał w niej niemal cały wolny czas, by z jednej 
strony nie było nam zimno, a z drugiej woda w piecu 
się nie zagotowała. Jeszcze tylko uszczelnienie okien 
między skrzydłami wełnianymi tkaninami i już... 
Zima mogła przyjść. 

I przychodziła! Z reguły w połowie listopada poja-
wiały się śnieg i mróz. I z niewielkimi wahaniami po-
zostawało i mroźnie i śnieżnie aż do wiosny. Mimo 
że nie było telefonów zwoływaliśmy się o wiele szyb-
ciej niż dziś. Każdy z sankami, które były powodem 
do dumy niczym dzisiejsze smartfony. I szusowaliśmy 
z górki. Jedna z nich była na początku ul. Rynkowej. 
Nieistniejące dziś wyrobiska żwiru powstałe podczas 
budowy szosy Warszawa – Berlin stwarzały niesamo-

Nasza zima zła? wite możliwości. Po kilkugodzin-
nych zjazdach na twardych drew-
nianych sankach niektóre części 
ciała dawały się szczególnie we 
znaki. Największą frajdę stanowił 
jednak organizowany od czasu do 
czasu kulig. Za koniem, samocho-
dem lub ciągnikiem, urągając dzi-
siejszym normom bezpieczeństwa, 
podłączała się niezliczona liczba 
sanek. 

Starsi z nas wykorzystywali za-
marznięte akweny, by jeździć na 
łyżwach. Skórzane buty i dokrę-
cane kluczykiem łyżwy stanowiły 
przedmiot największego pożąda-
nia. A było gdzie jeździć. Bagna na 
Folwarku, rozlewiska Przeźmier-
ki, wijącej się przez całą miejsco-
wość, bezkresne pola swadzimskie 
czy stawy w lesie stanowiły pole 
do rozwijania hokejowych umie-
jętności. Najodważniejsi docierali 
aż nad Jezioro Kierskie. Wystruga-
ne samodzielnie kije, własnej ro-
boty krążki, brak ochraniaczy i za-
wziętość powodowały, że krew lała 
się często. Jeżdżenie na łyżwach 
nierzadko kończyło się załama-
niem lodu i nieprzyjemną kąpielą 
w lodowatej wodzie. Pamiętam, 
gdy kiedyś mnie przytrafiło się ta-
kie zdarzenie z samego rana zimo-
wego dnia, to z obawy o sankcje 
w domu pozostałem dzielnie na lo-
dowisku do późnego popołudnia. 
Powrót wiązałyby się z konieczno-
ścią zrezygnowania do końca dnia 
z zimowych atrakcji. A do tego 
nie sposób było dopuścić! Trudno 
to sobie dziś wyobrazić, ale ba-
rierą nie do przejścia był… pro-
zaiczny brak drugiej pary spodni! 
Miało się z reguły dwa komplety 
odzieży: na co dzień i od święta. 
I to tylko niektórych ubrań, bo nie 
znałem wtedy nikogo, kto miałby 
na przykład dwie zimowe kurtki! 
Powrót do domu niemal zawsze 
wiązał się z suszeniem na sznurku 
rozwieszonym nad kuchnią kaflo-
wą przemoczonej odzieży i piciem 
gorącej herbaty. Cytryna to owoc 
wtedy niedostępny, a więc w her-
bacie w latach sześćdziesiątych 
nieobecny. To, co piło się wtedy 
często i czego cierpki smak czuję 
do dziś, to sok z cebuli jako źródło 
witaminy C. Było jednak coś jesz-
cze gorszego, czego stołową łyżkę 

łykać trzeba było raz dziennie. To 
tran rybi w płynie. Kto raz spróbo-
wał – nie zapomni…! 

Większe opady śniegu, jakich 
wtedy nie brakowało, otwiera-
ły nowe możliwości zabawy. 
Lepienie bałwana było na po-
rządku dziennym. Pamiętam, że 
którejś zimy lepiliśmy go z bra-
tem w grudniu i przetrwał odrobi-
nę jedynie „wychudzony” do po-
czątku kwietnia. Zimy wtedy były 
niezwykle śnieżne. Najbardziej 
utkwiła mi w pamięci ta w 1979 
r. Przez kilka dni spadły niemal 
dwa metry białego puchu. Mia-
no zimy stulecia dzierży po dziś 
dzień. Wśród podarowanych mi 
przez czytelników tego cyklu fo-
tografii jest i ta dokumentująca to 
niespotykane zjawisko. Styczeń 
i luty były wtedy miesiącami jak 
to się określało „na przednówku”. 
Surowe warunki nie odpuszczały, 
a zapasy żywnościowe pozwalają-
ce przetrwać zimę kończyły się. To 
samo dotyczyło opału. Nadzieję 
budziły dłuższe dni i ostrzej grze-
jące słońce! Z tego okresu zapadło 
mi w pamięć bielenie pni drzewek 
owocowych wapnem, by budzące 
się do życia nie popękały od słoń-
ca. Z drzewkami tymi, które wtedy 
rosły na naszym ogrodzie tworząc 
całkiem spory sad, wiąże się za-
bawna historia. Co roku w końcu 
lutego ojciec zarządzał o zgrozo : 
„usuwanie wilków”, „prześwietla-
nie”, a na koniec ”smarowanie ma-
ścią ran po cięciach”. Nie wiedzieć 
czemu u kilkuletniego dziecka, ja-
kim wówczas byłem, te niewinne 
pojęcia znane sadownikom wzbu-
dzały ogromny strach. Zwłasz-
cza te „wilki” w oczach dzieciaka 
ocierały się o horror. Ale pamię-
tam też, że pójście do pierwszego 
w życiu prześwietlenia płuc wy-
wołało u mnie obawy wynikające 
ze skojarzenia tej medycznej czyn-
ności z … cięciem wykonywanym 
piłką i ostrym nożem! 

Teraz zimy są inne. Wszystko 
jest inne. Żyje się łatwiej. Zima nie 
budzi już takich egzystencjalnych 
obaw. Ale sentyment do przeszło-
ści pozostał mimo tego, że łatwo 
nie było! A może właśnie dlatego?

~ Grzegorz Leonhard
autor jest Przewodniczącym Rady Gminy

Zima 1979 r. Droga z Przeźmierowa do Wysogo-
towa. Autor nieznany.
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Tar-
nowie Podgórnym w tro-
sce o bezpieczeństwo 

seniorów apeluje o wzmożoną 
ostrożność i uwagę podczas kon-
taktów z obcymi osobami.

Policja przyjmuje coraz więcej 
zgłoszeń dotyczących oszustw 
wobec osób starszych. Sprawcy 
posługują się różnymi metoda-
mi np. „na wnuczka”, „na litość”, 
podszywając się pod pracowni-
ków opieki społecznej, urzędni-
ków, funkcjonariuszy policji lub 
pracowników pogotowia ratun-
kowego.

Drogi Seniorze, pamiętaj 
o przedstawionych obok za-
sadach bezpieczeństwa, które 
pomogą Ci się uchronić przed 
przedmiotowymi oszustwami.

Seniorze, bądź bezpieczny !
•  nie udzielaj obcym osobom żadnych informacji dotyczących swojej 

sytuacji rodzinnej i materialnej,
•  gdy przez telefon ktoś podaje się za Twojego wnuczka lub dawnego 

znajomego, nie zgadzaj się od razu na wszystko o co prosi, skontak-
tuj się najpierw ze swoim wnuczkiem dzwoniąc do niego pod znany 
Tobie numer lub spotkaj się z nim i zapytaj czy faktycznie potrzebu-
je Twojej pomocy,

•  zanim otworzysz drzwi swojego mieszkania, spójrz przez okno lub 
wizjer kto przed nimi stoi, gdy masz wątpliwości możesz również 
zapytać o cel wizyty lub umówić się na inny termin,

•  nie trzymaj w mieszkaniu ani nie noś ze sobą dużych kwot pienię-
dzy,

•  unikaj transakcji z akwizytorami oraz „super” promocji oferowa-
nych przez telefon,

• unikaj odludnych, słabo oświetlonych miejsc,
• zwróć uwagę na tzw. „sztuczny tłok”,
• obserwuj swoje otoczenie, bądź zawsze uważny i ostrożny.

W sytuacji, gdy już dojdzie do ewentualnego napadu, nie podejmuj 
walki z napastnikiem, pamiętaj, że Twoje zdrowie i życie jest najważ-
niejsze!

~ Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym

Zbliżające się ferie zimo-
we to dla dzieci szczegól-
ny czas, który spędzą na 

odpoczynku oraz zabawie. Ale to 
również często czas, kiedy dzieci 
często pozostają bez opieki osób 
dorosłych narażając się na sze-
reg niebezpieczeństw. Przypomi-
najmy, by w czasie nieobecności 
rodziców i opiekunów nikogo nie 
wpuszczały do domu. W niepoko-
jących sytuacjach warto, by po-
informować Policję czy też Straż 
Gminną (telefony alarmowe war-
to zostawić w widocznym miej-
scu, np. na lodówce).

W okresie ferii bardzo wie-
lu z nas będzie przemieszczać 
się w różne części kraju oraz 
poza jego granice. Pamiętajmy, 
by  pierwszej kolejności zadbać 
o bezpieczeństwo własne oraz 
naszych bliskich w czasie po-
dróży. Przede wszystkim warto 
sprawdzić stan techniczny pojaz-
du i usunąć nawet najdrobniejsze 
usterki. Każdy pasażer powinien 
mieć zapięte pasy bezpieczeń-
stwa, które zmniejszają ryzyko 
w razie wypadku. Dzieci w wie-

Bezpiecznie na feriach
ku do lat 12 lub których wzrost 
nie przekroczył 150 cm muszą 
być przewożone w specjalnym 
foteliku lub siedzisku ochronnym 
(dostosowanym do wagi i wzro-
stu małego pasażera).  Podróżu-
jąc do miejscowości położonych 
w górach, dobrze jest wyposażyć 
samochód w przeciwpoślizgowe 
łańcuchy na koła, które pomaga-
ją poruszać się po drogach pokry-
tych śniegiem lub lodem.

Jak przed każdymi przerwami 
w roku szkolnym strażnicy od-
wiedzili najmłodszych uczniów 
szkół podstawowych, by przeka-
zać im kilka rad dotyczących bez-
piecznego wypoczynku. Przede 

wszystkim przypominali, by dzie-
ci omijały zamarznięte jeziora, 
stawy czy też inne zbiorniki wod-
ne! Nigdy nie można być pewnym 
wytrzymałości tafli lodowej. By 
bezpiecznie jeździć na łyżwach, 
należy korzystać z przygotowa-
nych lodowisk – miejsc do tego 
przeznaczonych. Podczas zaba-
wy na lodzie powinny być obec-
ne osoby dorosłe, które w razie 
niebezpieczeństwa będą mogły 
pomóc. Przypominamy również 
o zakazie doczepiania sanek do 
samochodów!

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Apel do dzieci

•  Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim bę-
dziesz przebywał!

•  Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się 
daleko od jezdni!

•  Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich 
prezentów, nie oddalaj się z nieznajomymi.

112
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sprawozdanie

Sesja Rady Gminy, która od-
była się 27 stycznia, zasługu-
je na miano wyjątkowej. To 

pierwsze z oficjalnych posiedzeń 
w historii naszego samorządu, 
podczas którego na szeroką skalę 
zastosowano narzędzia komunika-
cji elektronicznej w pracach Rady 
Gminy. Tablety i specjalistyczne 
oprogramowanie do nich mają uła-
twić pracę samorządowcom, czy-
niąc ją lepiej zorganizowaną i zde-
cydowanie bardziej przejrzystą dla 
mieszkańców Gminy. 

Muszę przyznać, że mimo kil-
ku miesięcy intensywnych przy-
gotowań, miałem pewne obawy 
o to jak szybko i skutecznie uda się 
wdrożyć to nowoczesne rozwią-
zanie. Okazało się, że Radni nie 
mieli żadnych problemów z rewo-
lucyjnym przejściem na nowy sys-
tem organizacji pracy Rady. Oczy-
wiście najszybciej i najsprawniej 
poradzili sobie z nim zżyci na co 
dzień z cyfrową rzeczywistością 
najmłodsi z nas, ale wszyscy po-
zostali również stanęli na wyso-
kości zadania. Wrażenia Radnych 
dotyczące nowego systemu były 
niemal wyłącznie pozytywne. 
Podkreślano znaczną poprawę do-
stępności do materiałów źródło-
wych, które teraz przesyłane są od 
razu w momencie ich powstania, 
przejrzysty terminarz posiedzeń 
oraz możliwość błyskawicznej 
komunikacji. Jedną z najistotniej-
szych przesłanek wprowadzenia 
nowego systemu są zdecydowane 
ułatwienia w dziedzinie transpa-
rentności prac Rady. 

Program recenzowanej sesji 
obejmował 19 projektów uchwał. 
Tym razem ich omówienie usyste-
matyzuję w zależności od tempe-
ratury dyskusji. Największą dys-
kusję wywołał projekt dotyczący 
wysokości diet dla sołtysów. Po 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 27 stycznia

raz pierwszy w historii odrodzo-
nego samorządu Gminy Tarno-
wo Podgórne Wójt zaproponował 
rozwiązanie różnicujące owe diety 
w zależności od liczby mieszkań-
ców miejscowości. U podstaw tej 
propozycji legło przeświadcze-
nie, że większa liczebnie miejsco-
wość wymaga od sołtysa większe-
go zaangażowania. W związku ze 
znaczną dysproporcją dotyczącą 
liczby mieszkańców (najmniejsza 
miejscowość Kokoszczyn nieco 
ponad 200, największa Przeźmie-
rowo sporo ponad 6 000 miesz-
kańców, a więc ponad 30 krotnie 
więcej!) Wójt przewidział trój-
stopniowe zróżnicowanie diety dla 
sołtysów. Nie bez znaczenia pozo-
staje też zmiana w zasadach udzia-
łu sołtysów w zakresie poboru na-
leżności podatkowych w drodze 
inkasa. Nowelizacja w tym zakre-
sie, która znalazła się w programie 
poprzedniej sesji, zdecydowanie 
ograniczyła możliwości uzyski-
wania dodatkowych przychodów 
przez sołtysów. Co ciekawe emo-
cji nie wzbudziła sama wysokość 
diet, która i przed wprowadzeniem 
opisywanych zmian była najwyż-
sza w powiecie poznańskim, lecz 
ich przewidywane zróżnicowanie. 

Orędownikami podwyższenia 
diet i wypłacania ich w równej wy-
sokości była większość sołtysów. 
Takie stanowisko argumentowali 
oni faktem pomocy świadczonej 
przez Gminę podczas organizacji 
imprez sołtysom w dużych miej-
scowościach. Taka argumentacja 
sołtysów trafiła do przekonania 
sporej części Rady. Radni w głoso-
waniu opowiedzieli się w niewiel-
kiej większości jednak za wprowa-
dzeniem zróżnicowania diet. 

Kolejnym tematem, który po-
dzielił radnych wywołując burz-
liwą dyskusję był projekt zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Przeźmie-
rowie dotyczący dwóch działek po-
łożonych przy ul. Rynkowej, jednej 
przy ul. Leśnej oraz terenów poło-
żonych na tyłach ul. Krańcowej. 
Radni z Przeźmierowa podkreślali 
konieczność doprecyzowania zało-
żeń planu zwłaszcza dotyczącego 
działek przy ul. Rynkowej. Zatło-
czenie komunikacyjne tej ulicy jest 

w tej chwili tak duże, a możliwości 
parkowania w pasie drogi publicz-
nej do cna wyczerpane, że każda 
nowa inwestycja inna niż jednoro-
dzinne budownictwo mieszkanio-
we musi spełniać szczególne wy-
magania dotyczące dojazdu i liczby 
miejsc parkowania. Także fakt, że 
w tak miniaturowym planie zna-
lazły się obszary diametralnie róż-
ne: handlowo-usługowe, związane 
z ewentualną legalizacją samowoli 
budowlanej oraz terenami zielony-
mi, radni uznali za dyskwalifikujące 
dla zajęcia aprobującego stanowi-
ska. W głosowaniu postanowiono 
przedmiotowy plan odrzucić. 

Kolejny z projektów, którego 
omawianie wiązało się z zadawa-
niem szeregu specjalistycznych 
pytań, dotyczył zmiany w budże-
cie Gminy na 2015 r. W związku 
z uzyskanym przez Gminę zwro-
tem kwoty podatku VAT korekta 
polegała na doposażeniu zadań ma-
jątkowych. Największej dokona-
no w dziedzinie uzupełnienia środ-
ków przeznaczonych na budowę 
i urządzenie przestrzeni publicznej, 
tzw. płyty rynku w Przeźmierowie. 
Z projektów uchwał o możliwych 
i istotnych konsekwencjach dla lo-
kalnych społeczności podjęto jesz-
cze tę dotyczącą przekazania do 
rozpatrzenia przez Komisję Rewi-
zyjną dwóch protestów, jakie wpły-
nęły do Rady Gminy na wybory 
sołtysów: w Chybach i Przeźmie-
rowie. Na opisywanej sesji podję-
to jeszcze wiele ważnych uchwał. 
Ich przeglądu dokonać można na 
stronie internetowej Gminy (www.
tarnowo-podgorne.pl w zakład-
ce Samorząd / Rada Gminy). Tam 
też można zapoznać się ze szcze-
gółami dotyczącymi projektów 
uchwał, które opisałem powyżej. 
Kolejna sesja odbędzie się 24 lute-
go. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszam. Mieszkań-
ców zachęcam również do wzięcia 
czynnego udziału w pracach nad 
tworzeniem Planu Rozwoju Lokal-
nego Gminy Tarnowo Podgórne na 
lata 2016-2020. Szczegółowe in-
formacje na ten ważny temat także 
na pozostałych stronach naszej ga-
zety.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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 wywiad

Podczas finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbywał się 11 stycznia 
w hali OSIR w Tarnowie Pod-
górnym, mieliśmy możliwość 
podziwiania wykonanego przez 
Pana tryptyku. 

Pracowałem nad nim cztery 
lata. Początkowo Z tego kawałka 
drewna miał być solidny stół, ale 
kiedy zobaczyłem jak oryginalnie 
układają się słoje, jak piękny jest 
kolor, to bardzo chciałem ten po-
tencjał jak najlepiej wykorzystać.  
Postanowiłem, że odtworzę Ostat-
nią Wieczerzę, wzorując się na 
obrazie Leonarda da Vinci. Potem 
na bokach wyrzeźbiłem sceny 
z życia Jezusa – narodziny w be-
tlejemskiej szopie i zmartwych-
wstanie. To była żmudna i uważ-
na praca, każdy ruch dłutem 
musiał być bardzo przemyślany, 
bo to jest jeden kawałek drewna, 
nic nie zostało doklejone.  

Za namową rodziny i zna-
jomych postanowiłem tryptyk 
pokazać publicznie. Miło było 
usłyszeć tak wiele pozytywnych 
opinii, wręcz zachwytów. Byłem 
pod wrażeniem wyrazów uznania 
od artystów profesjonalistów. 

Od kiedy Pan rzeźbi? 
Odkąd pamiętam. Gdy byłem 

mały, to często schodziłem do 
piwnicy i tam powstawały różne 
figurki z drewna lub węgla. Nie-

Wszędzie znajduję inspirację 
- rozmowa z Romanem Urbaniakiem

stety moja mama nie chciała, że-
bym został artystą – wtedy uwa-
żano, że mężczyzna powinien 
mieć fach w ręku. Że powinien 
utrzymywać rodzinę „konkretną” 
pracą. 

Kilkanaście lat później miałem 
okazję pracować na Junikowie, 
gdzie jest Liceum Plastyczne. 
Podjeżdżałem wtedy ciężką ko-
parką pod szkołę i podziwiałem 
prace uczniów, które wystawia-
ne były na zewnątrz. Na pew-
no wszyscy dziwili się, czemu 
dorosły już facet na koparce 
wystaje tak często przy płocie.  
A ja patrzyłem z zazdrością, bo  

nauka w szkołach plastycznych 
jest moim niespełnionym marze-
niem. Dlatego bardzo się cieszę, 
że moja najstarsza wnuczka do-
stała się do tego Liceum i osiąga 
bardzo dobre wyniki – świetnie 
maluje i rzeźbi. Zresztą każde 
z moich wnucząt ma zdolności 
artystyczne.

Dzisiaj mogę realizować swoje 
pomysły. Materiał do moich prac 
znajduję wszędzie. Na spacerze, 
w lesie, przy drodze, znajduję ko-
rzenie, kamienie, kawałki drew-
na, gałęzie, które potem przemie-
niam w figurki ludzi, zwierząt, 
a czasem wymyślonych postaci.

Gdzie można zobaczyć Pana 
dzieła? 

W domu mam niewiele wy-
konanych przeze mnie rzeczy. 
Wszystko rozdaję rodzinie, przy-
jaciołom, znajomym. Na dział-
ce córki stoi drewniany kroko-
dyl, który ma ponad 4 metry!  
W domu została naturalnej wiel-
kości murzynka, która wiele mie-
sięcy stała w ogrodzie i budziła 
wręcz sensację wśród sąsiadów! 

Czy po pracy nad tryptykiem 
planuje Pan następne rzeźby?

Oczywiście! Od kilku dni mi 
chodzi po głowie kolejna praca. 
Mam zdjęcie mojego taty, siedzą-
cego w mundurze na koniu. I to 
chciałbym teraz wykonać.

 ~ ARz

Tryptyk wykonany przez Romana Urbaniaka
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 stowarzyszenie

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR oferuje 

kolejne aktywności dla swoich 
podopiecznych. Przygotowujemy 
się do udziału w sportowych zma-
ganiach podczas tegorocznego 
Triathlonu Lwa, który zaplanowa-
ny jest na 20 czerwca w Lusowie, 
miesiąc po Biegu Lwa. 

Od kilku miesięcy, systema-
tycznie, każdego tygodnia nie-
pełnosprawni zawodnicy ROK-
TAR’u ćwiczą pod kierunkiem 
Grzegorza Krzemińskiego i Paw-
ła Gąbki, trzy dyscypliny spor-
towe: pływanie, jazdę na rowe-
rze i bieg. Treningi odbywają 
się w WUEF Club w Tarnowie 
Podgórnym oraz na basenie „Lu-
sowski Zdrój” w Lusowie. Przy-
jęliśmy odważnie wyzwanie do 

ROKTAR startuje w Tarnowskim Triathlonie Lwa

 Zawodnicy 
Roktaru z trene-
rem Grzegorzem 
Krzemińskim. 
Foto: Adam 
Krzemiński

udziału w zawodach w dyscypli-
nie przewidzianej dla ludzi z że-
laza. Dla naszych sportowców 
przygotowany będzie triathlon 
adoptowany na dystansach do-
stosowanych do ich możliwości. 
Profesjonalnie prowadzone tre-
ningi w świetnie wyposażonych 
obiektach sprawiają dużo rado-
ści podopiecznym. Widać postę-
py. Oczekiwanie na pierwszy start 
w tej trudnej dyscyplinie już dzi-

siaj wywołuje sportowe emocje 
zawodników i rodziców. Jak to 
będzie? Liczymy na doping kibi-
ców. 

~ Kazimierz Szulc

Zapraszamy osoby niepeł-
nosprawne do Stowarzyszenia 
ROKTAR. 

Mamy dużo do zaproponowa-
nia. Wystarczy zadzwonić: 502 
631 137
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 stowarzyszenia

W niedzielne popołu-
dnie, 18 stycznia, 
w siedzibie naszego 

bractwa ksiądz Michał Tomiak 
odprawił Mszę świętą z oka-
zji święta patrona strzelców Św. 
Sebastiana. Siostry, bracia wraz 
z przyjaciółmi i sympatykami 
Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Tarnowie Podgórnym tą naj-
świętszą ofiarą podziękowali za 
udany rok 2014 i rozpoczęli te-
goroczną szlachetną rywalizację 
strzelecką w duchu hasła „Ćwicz 
oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. 

Po mszy zebrani złożyli sobie 
życzenia i przełamali się opłat-
kiem. Miło nam było, iż uroczy-
stość zaszczycili swą obecnością 
Wójt Tadeusz Czajka i II Zastępca 
Wójta Piotr Kaczmarek.

Strzałem do tarczy Św. Seba-
stiana Wójt rozpoczął nowy se-
zon strzelecki 2015 r. Główne 
trofeum, tarcza św. Sebastiana, 
przypadła w udziale bratu Alek-
sandrowi Mitkowskiemu z KBS 
Września, któremu serdecznie 

Na Koncercie Noworocz-
nym, który jest już u nas 
w Gminie tradycyjnym 

spotkaniem mieszkańców, zosta-
ły rozdane nagrody dla osób wy-
bitnie poświęcających swój czas 
i energię na pracę dla naszej spo-
łeczności tzn. „Aktywny Lokal-
nie”. W tym roku tytuł Aktywny 
Lokalnie otrzymał między inny-
mi nasz Przewodniczący Koła Se-
niora w Przeźmierowie Stanisław 
Bzdęga. 

Stanisław Bzdęga od 2000 
roku jest członkiem Koła Senio-
ra w Przeźmierowie, a po rezy-
gnacji Władysława Olejniczaka 
na zebraniu ogólnym 10 listopa-
da 2007 r. wybrany został Prze-
wodniczącym. Będąc na emery-
turze doskonale rozumie potrzeby 
środowiska swoich rówieśników. 
Proponuje zdrowy styl życia, za-
praszając do regularnego udziału 
w zajęciach sportowych dedyko-

Wiadomości brackie

gratulujemy. Puchar Wójta wy-
strzelał brat Grzegorz Jasku-
ła z Bractwa Sierakowskiego. 
W konkurencji młodzieżowej 
najlepiej strzelał Kamil Bączyk. 
Tarczę Pań zdobyła Renata Ma-
ciejewska z Swarzędza. Kura ze-
strzelił brat Leszek Jerzak. 

Młodzież zainteresowaną spor-
tem strzeleckim serdecznie za-
praszamy do naszej sekcji. In-

formujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Za-
praszamy! Szczegółowych in-
formacji na temat wynajmu 
sali i korzystania ze strzelnicy 
udzieli brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

Co słychać w Kole Seniora w Przeźmierowie
wanych seniorom. Stanisław to 
życiowo bardzo aktywny czło-
wiek. Potrafi nawet niezaintere-
sowanych wciągnąć do Koła, któ-
re liczy 187 członków. To dzięki 
zaangażowaniu Pana Stanisława 
i Zarządu Koła w ostatnich latach 
uczestniczyliśmy w kilkunastu 
spektaklach operowych, operet-
kowych i teatralnych, poznaliśmy 
wiele ciekawych zakątków Polski. 
Prywatnie Pan Stanisław u sie-
bie w domu ma wspaniały ogród.  
Starannie zaplanował, gdzie po-
sadzić każdy kwiatek i jak ozdo-
bić oczko wodne. Ogród wygląda 
pięknie!

Dziękujemy Panu Stanisławo-
wi za 8 lat pracy na stanowisku 
Przewodniczącego Koła Senio-
ra w Przeźmierowie i liczymy na 
dalszą owocną pracę. 

Kronikarz Koła 
~ E. Dalkowska

Wójt Tadeusz Czajka i Przewodniczący Koła Stani-
sław Bzdęga
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stowarzyszenie

Fundacja „Otoczmy Tro-
ską Życie” po raz czwar-
ty wspierała organiza-

cję ORSZAK TRZECH KRÓLI 
w Poznaniu. O godz. 12.00 po 
modlitwie Anioł Pański z Placu 
Wolności ruszył barwny pochód 
prowadzony przez abp Stanisława 
Gądeckiego, który powiedział: 

– Droga, którą podążamy, sym-
bolizuje drogę wszystkich naro-
dów świata, reprezentowanych 
przez Trzech Królów  ku Chrystu-
sowi. 

Gwiazda Betlejemska oraz  
Królowie: Kacper, Melchior  
i Baltazar, wielopokoleniowy or-
szak w kolorowych koronach 
z śpiewnikami w ręku, kolędując 
przemieszczał się w stronę Stare-
go Rynku. Po drodze napotykał 
diabły, anioły, Heroda, rycerzy 
rzymskich, znane postacie histo-
ryczne by w końcu spotkać się 
z narodzonym Jezusem, Józefem 
i Maryją w stajence. Uczestnicy 
i pogoda dopisali. Tradycji  stało 
się zadość. Orszak zakończył się 
Mszą Św. we Farze Poznańskiej. 
Nasza Fundacja odpowiadała za 
rozprowadzenie koron, śpiewni-
ków, naklejek i czasopism oraz 
zbiórkę funduszy na cele orsza-
kowe. Dzięki Parafialnemu Ze-
społowi Caritas w Przeźmierowie 
mogliśmy poczęstować dzieci cu-
kierkami. Ludzie dobrej woli po-
mogli nam pozyskać do współpra-
cy wielu wolontariuszy również 
z naszej Gminy: dzieci, młodzież, 
studentów. 

Dziękujemy !!!

Spotkanie dzieci i młodzie-
ży  z „Senioritkami” w Zespole 
Szkół nr 106 przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym w Kiekrzu

Od 2010 roku przy Kole Seniora 
w Przeźmierowie działa zespół te-
atralny „Senioritki”. Kilkunasto-
osobowa grupa Pań prowadzona 
jest przez aktorkę Teatru Animacji 
w Poznaniu Mariolę Ryl-Krystia-
nowską, która pomaga rozwijać 
aktorskie talenty. Panie przygo-
towały piękne Jasełka. Fundacja 
zaprosiła „Senioritki” do wysta-

Aktywny początek roku – radość z Bożego Narodzenia

wienia  historii o narodzinach  Je-
zusa dla dzieci przebywających 
na rehabilitacji w szpitalu. Panie 
z Przeźmierowa z przyjemnością 
skorzystały z propozycji. W pięk-
nej scenerii w barwnych strojach 
zagrały Jasełka. Zarówno aktorki 
jak i dzieci były bardzo zadowo-
lone i radosne. Całości dopełniło 

wspólne kolędowanie i upominki 
dla wszystkich uczestników. 

Dziękujemy bardzo całemu  ze-
społowi za zaangażowanie i  oka-
zane dzieciom serce.

Zarząd Fundacji  
„Otoczmy Troską  Życie” 

Prezes Barbara Nowak 
Wiceprezes Violetta Ciesielska
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stowarzyszenia

Pierwszy miesiąc roku 
w UTW obfitował w wiele 
wydarzeń. 

Odbyły się dwa wykłady: 
pierwszy „Dieta – lekarstwo na 
zdrowie” w Liceum w Tarnowie 
Podgórnym, drugi „Zapach – mię-
dzy sztuką a nauką” w Domu Kul-
tury w Przeźmierowie (wysłucha-
ło go ponad 40 osób).

Powróciliśmy do środowych 
spotkań z psychologią, które pro-
wadzi dr Jadwiga Kwiek. Kolejne 
odbędzie się Klubie Seniora w śro-
dę, 18 lutego o godzinie 18.30. 

Aktywnie uczestniczyliśmy 
w zajęciach w różnych sekcjach.

Zagraliśmy w WOŚP. Kącik 
Wędrującej Książki cieszył się 
dużym powodzeniem, a kasę Or-
kiestry zasililiśmy kwotą 1 005,02 
złotych. Dziękujemy ofiarodaw-
com za przyniesione książki 
i ofiarowane datki.

W ostatnią sobotę stycznia ba-
wiliśmy się na Balu Przebierań-
ców. Uczestnicy zabawy wykazali 
się niesamowitą fantazją i poczu-
ciem humoru w przygotowaniu 

W dniu 26 stycznia odbyło 
się pierwsze posiedze-
nie Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Poznaniu. Rada 
obejmuje swym działaniem Po-
wiat Poznański i miasto Poznań. 
Jest organem opiniodawczo-do-
radczym Starosty w sprawach poli-
tyki rynku pracy. Do jej zadań  na-
leży m.in. opiniowanie projektów 
powiatowego planu działań, kry-
teriów podziału  Funduszu Pracy 
oraz ocena ich wydatkowania, opi-
niowanie programów specjalnych  
i ich kosztów oraz Programu Ak-
tywizacji i Integracji Społecznej 
Bezrobotnych. Szczegółowy za-
kres działania Rady określa usta-
wa o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. 

Do Powiatowej Rady Rynku Pra-
cy Starosta powołuje osoby spośród 
działających na terenie danego po-
wiatu struktur organizacji związ-

Poważnie i zabawnie

kreacji, a balet z Jeziora Łabę-
dziego w wykonaniu siedmiu na-
szych koleżanek okazał się wiel-
kim hitem. 

26 lutego zapraszamy do Klu-
bu Seniora w Tarnowie Podgór-
nym (godz. 18.00) na zgłębianie 
tajników medycyny niekonwen-
cjonalnej. Pierwszy marcowy wy-
kład „Woda pitna” wygłosi prof. 
dr hab. Marek Sozański w Domu 
Kultury w Przeźmierowie. Przy-
pominamy, że wykłady są bez-
płatne i zapraszamy wszystkich 
zainteresowaną proponowaną te-
matyką.

W sobotę, 7 marca, o godzinie 
10.00 na boisku GKS „Tarnovia” 
odbędzie się spotkanie z trenerem 
nordic walking. Przynosimy kij-
ki. Zapoznamy się z podstawami 
techniki marszu. 

W dniach 19 do 30 lutego słu-
chacze UTW nie uczestniczą 
w zajęciach, jest to bowiem prze-
rwa międzysemestralna. Wypo-
czywamy, regenerujemy siły na 
kolejny semestr. 

Biuro UTW czynne we wtorki 
w godzinach 10.00-12.00, przy ul. 
Poznańskiej 96 w Tarnowie Pod-
górnym.  ~ Maria Zgoła 

Inauguracyjne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
kowej i organizacji pracodawców, 
społeczno-zawodowych organizacji 
rolników, w tym związków zawo-
dowych rolników indywidualnych i 
izb rolniczych oraz organizacji po-
zarządowych zajmujących się sta-
tutowo problematyką rynku pracy. 
Starosta może dodatkowo powołać 
w skład rady trzech przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialne-
go lub nauki o szczególnej wiedzy  
i autorytecie z ternu działania danej 
rady.

Na inauguracyjnym posiedze-
niu Powiatowej Rady przyję-
ła regulamin działania. wybrano 
Przewodniczącego Rady, którym 
został Zygmunt Jeżewski – czło-
nek zarządu Powiatu Poznańskie-
go, Wiceprzewodniczącym wy-
brano Grzegorz Wasielewskiego 
– mieszkańca naszej Gminy. Po-
wołano także zespół do spraw opi-
niowanie wniosków celem umo-

rzenia należności wynikających z 
niezależnie pobranych świadczeń 
z Funduszu Pracy. Przyjęto także 
procedurę opiniowania wniosków 
składanych przez dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych w spra-
wie nowych kierunków kształce-
nia zawodowego miasta Poznania 
i Powiatu Poznańskiego.

Stopa bezrobocia w powiecie 
poznańskim wynosi na 31.12.2014 
wynosi 3,6% i jest znacznie niższa 
niż średnia stopa bezrobocia w kra-
ju (11,4%) i Wielkopolsce (7,7). Na 
koniec 2014 roku na ternie Gminy 
Tarnowo Podgórne było 305 bez-
robotnych i poszukujących pracy, 
to jest o 77 osób mniej niż na ko-
niec 2013 roku. W tym w wieku do  
25 lat jest 35 osób, a w wieku po-
wyżej 50 roku życia 98 osób. 136 
osób jest długotrwale bezrobot-
nych. 

~ Grzegorz Wasielewski
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  sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Sesję rozpoczęto od zaprzy-
siężenia 29 radnego, Zdzi-
sława Kulczyńskiego, który 

z powodu choroby dopiero teraz 
mógł podjąć obowiązki w radzie. 
Głównym punktem obrad tej se-
sji było uchwalenie budżetu po-
wiatu na rok 2015. Zanim pod-
jęto uchwałę budżetową radni 
zatwierdzili Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Poznańskiego 
na lata 2015-2018.  Uchwalenie 
budżetu poprzedziło przedstawie-
nie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, opinii wszystkich 
stałych komisji Rady oraz burzli-
wa, choć chyba bardziej politycz-
na niż merytoryczna dyskusja nad 
budżetem. W konsekwencji przy 
7 głosach „wstrzymujących się”, 
21 głosami „za”, bez głosu sprze-
ciwu budżet Powiatu Poznańskie-
go na rok 2015 został przyjęty. 
Tegoroczny budżet to około 233 

POselskie wieści

mln dochodu i 230 mln wydat-
ków. Główne wydatki Powiatu 
stanowią: oświata i wychowanie 
– ponad 46 mln, pomoc i polity-
ka społeczna – 39 mln, admini-
stracja – 39 mln, transport (utrzy-
manie dróg) – 37 mln, edukacyjna 
opieka wychowawcza (ośrodki 
wychowawcze, poradnie psycho-
logiczne, itp.) – 18 mln, ochro-
na zdrowia i profilaktyka zdro-
wotna – 13 mln, bezpieczeństwo 
(zarządzanie w sytuacjach kryzy-
sowych, wsparcie dla straży po-
żarnych i policji) – 2,3 mln. 

Na sesji tej podjęto jeszcze 
uchwały: 

• w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Dopiewo 
z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie połączenia autobusowe-
go do Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, 

• w sprawie powierzenia Gmi-
nie Tarnowo Podgórne pro-
wadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publicz-
ną drogą powiatową nr 2405P 
(to uchwała przedłużająca czas 
wykonania przez naszą Gminę 
chodnika wzdłuż drogi powiato-
wej – ulicy Skórzewskiej w Wy-
sogotowie),

• w sprawie powierzenia Gmi-
nie Rokietnica zadań zarządza-
nia publiczną drogą powiatową nr 
2400P – ul. Rokietnicka w m. Na-
pachanie,

• w sprawie powierzenia Gmi-
nie Komorniki zadań zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie gmi-
ny Komorniki w pasie publicz-
nych dróg powiatowych,

• w sprawie zawierania porozu-
mień między Powiatem Poznań-
skim a Miastem Poznań, dotyczą-
cych zasad prowadzenia punktów 
katechetycznych nauczania religii 
Kościołów i wyznań innych niż 
katolickie,

• w sprawie podtrzymania sta-
nowiska zawartego w Uchwa-
le Nr XLIII/437/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 23 
września 2014 r. w sprawie skargi 
z dnia 4 września 2014 r. na dzia-
łalność Starosty,

• w sprawie przyjęcia pla-
nu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Poznaniu na rok 
2015.

Szczegóły: www.powiat.po-
znan.pl

~ Piotr Burdajewicz

Sesja z 21 stycznia

Drodzy Czytelnicy!

W tym roku będziemy 
obchodzić rocznicę 
25-lecia polskiego sa-

morządu. 8 marca 1990 uchwa-
lono  ustawę o samorządzie tery-
torialnym, a konsekwencją tego 
były pierwsze demokratyczne wy-
bory do rad gmin, które odbyły się 
27 maja 1990 roku. Było to wyda-
rzenie przełomowe. Dzięki temu 
tysiące Polaków mogło wziąć na 
siebie współodpowiedzialność 
zmieniania naszych „Małych Oj-
czyzn”. Z wielkim sentymentem 
wspominam ten czas, w końcu to 
wtedy zostałem po raz pierwszy 
Wójtem Tarnowa Podgórnego. 

Był to okres niezwykły, który 
wspominam z wielkim sentymen-
tem. Ciężka praca, ale również 
wielka energia życzliwych ludzi, 
a także poczucie pasji, dzięki któ-
rej wspólnie rozwijaliśmy naszą 
Gminę. Gminę, która dziś przed-
stawiana jest w całej Polsce jako 
wzór do naśladowania. 

Zdobyte doświadczenie i wie-
dzę w największej mierze za-
wdzięczam właśnie samorządowi. 
Miałem wielkie szczęście, że mo-
głem pracować jako Wójt wśród 
osób pełnych energii i zapału, 
które z wielkim zaangażowaniem 
pracowały na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny jako urzędnicy, przed-
siębiorcy i mieszkańcy. 

Po 25 latach mogę z pewnością 
powiedzieć, że osiągnęliśmy suk-
ces. Nie byłoby go bez utworze-
nia samorządów. Oczywiście zda-
je sobie sprawę z tego, że każdy 
system należy usprawniać. 25 lat 
doświadczeń pozwala nam zoba-
czyć co jest dobre, a co wymaga 
poprawy. Jako parlamentarzysta 
od lat pracuję w komisji samorzą-
du terytorialnego, która dba o to, 
aby prawo dotyczące samorzą-
dów było coraz lepsze. Prawdo-
podobnie jeszcze przed wakacja-
mi zostaną zakończone prace nad 
zmianami w ustawie o samorzą-
dzie gminnym. 

~ Waldy Dzikowski
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rolnictwo

Praktyczne przykłady zazielenienia - cz.II

~ Wiesław Biały

Przykład 2.
Dwa gospodarstwa – w każdym po-

wierzchnia użytków rolnych kwalifi-
kujących się do jednolitej płatności ob-
szarowej wynosi 14 ha, a powierzchnia 
gruntów ornych wynosi 12 ha.

Uprawa główna - 66,67% gruntów or-
nych. Spełniony warunek dywersyfi-
kacji upraw.

Uprawa główna - 83,33% gruntów or-
nych. Niepełniony warunek dywersy-
fikacji upraw.

W obu gospodarstwach jednolita płat-
ność obszarowa zostanie przyznana do 
powierzchni 14 ha. W przypadku gospo-
darstwa spełniającego warunek dywer-
syfikacji płatność z tytułu zazielenienia 
będzie przyznana do 14 ha, natomiast 
w przypadku gospodarstwa, w którym 
nie jest realizowana praktyka dywersy-
fikacji upraw, powierzchnia kwalifikują-
ca się do płatności z tytułu zazielenie-
nia zostanie zmniejszona o 2 ha, a więc 
płatność z tytułu zazielenienia zostanie 
przyznana do 12 ha. Wyliczenia zgodnie 
z powyższym wzorem.

W przypadku posiadania przez 
Ciebie gospodarstwa, w którym po-
wierzchnia gruntów ornych wynosi 
ponad 30 ha mogą zajść dwa przed-
stawione obok przypadki.

Przykład 1.
Dwa gospodarstwa – w każdym po-

wierzchnia użytków rolnych wynosi 50 
ha, a gruntów ornych wynosi 40 ha.

Uprawa główna - 75% gruntów or-
nych. Dwie uprawy główne - 95% grun-
tów ornych. Spełniony warunek dy-
wersyfikacji upraw.

Uprawa główna - 75% gruntów or-
nych. Dwie uprawy główne - 97,5% 
gruntów ornych. Niespełniony waru-
nek dywersyfikacji upraw.

W obu gospodarstwach jednolita płat-
ność obszarowa zostanie przyznana do 
powierzchni 50 ha. W przypadku gospo-
darstwa spełniającego warunek dywer-
syfikacji płatność z tytułu zazielenienia 
będzie przyznana do 50 ha, natomiast 
w przypadku gospodarstwa, w którym 
nie jest realizowana praktyka dywersy-
fikacji upraw, powierzchnia kwalifikują-
ca się do płatności z tytułu zazielenie-
nia zostanie zmniejszona o 10 ha, a więc 
płatność z tytułu zazielenienia zostanie 
przyznana do 40 ha.

Sposób wyliczenia zmniejszenia po-
wierzchni z tytułu dywersyfikacji upraw, 
w przypadku, gdy dwie uprawy główne 
zajmują więcej niż 95% gruntów ornych 
oraz sposób wyliczenia powierzchni 
kwalifikującej się do płatności z tytułu 
zazielenienia przedstawia wzór A

Przykład 2.
Dwa gospodarstwa – w każdym po-

wierzchnia użytków rolnych kwalifiku-
jących się do jednolitej płatności obsza-
rowej wynosi 100 ha, a powierzchnia 
gruntów ornych wynosi 90 ha.

Uprawa główna - 74,44% gruntów or-
nych. Dwie uprawy główne - 94,44% 
gruntów ornych. Spełniony warunek 
dywersyfikacji upraw.

Uprawa główna - 77,78% gruntów or-
nych. Dwie uprawy główne - 95,56% 
gruntów ornych. Niespełniony waru-
nek dywersyfikacji upraw.

W obu gospodarstwach jednolita płat-
ność obszarowa zostanie przyznana do 
powierzchni 100 ha. W przypadku go-
spodarstwa spełniającego warunek dy-
wersyfikacji, płatność z tytułu zazie-
lenienia będzie przyznana do 100 ha, 
natomiast w przypadku gospodarstwa, 
w którym nie jest realizowana prakty-
ka dywersyfikacji upraw, powierzchnia 
kwalifikująca się do płatności z tytułu za-
zielenienia zostanie zmniejszona o 10,04 
ha, a więc płatność z tytułu zazielenienia 
zostanie przyznana do 89,96 ha.

Sposób wyliczenia zmniejszenia po-
wierzchni z tytułu dywersyfikacji upraw, 
gdy uprawa główna stanowi więcej niż 
75% gruntów ornych i dwie uprawy głów-
ne zajmują więcej niż 95% gruntów or-
nych oraz sposób wyliczenia powierzchni 
kwalifikującej się do płatności z tytułu za-
zielenienia przedstawia  wzór B.

A B
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Parafrazując w tytule naszego wspaniałego po-
etę Mikołaja Reja chciałabym dzisiaj wyjaśnić 
pewne funkcjonujące powszechnie błędne 

przekonanie dotyczące jeleni i saren. Otóż ….
Jeleń to gatunek dużego lądowego ssaka łownego. 

Zamieszkuje Europę, Azję i północną Afrykę. W Pol-
sce spotykany jest we wszystkich większych komplek-
sach leśnych. Ubarwienie jeleni jest zazwyczaj jedno-
lite: latem brązowo płowe do rudego, zimą szarawe 
z ciemniejszym karkiem u samców. Młode jeleni mają 
po bokach cętki, które zanikają około 6 miesiąca ży-
cia. Głównym pokarmem jeleni są rośliny z udziałem 
pędów i kory. Żyją w stadach zwanych chmarami. Sa-
mice i młode samce do około 3 roku życia trzymają się 
razem, a starsze samce wolą swoje towarzystwo. No 
chyba że zew natury da o sobie znać i zaczyna się czas 
godowy. Okres rui tzw. rykowisko przypada od poło-
wy września do końca października. Jest to niesamowi-
cie widowiskowe i akustyczne zjawisko. Uczestniczyć 
w nim mają szansę jedynie samce będące w pełni sił 
witalnych, czego widomym znakiem jest wielkość po-
roża, które po okresie godowym jest zbędne i gubione 
najczęściej w marcu, by do września znów pojawić się 
na łbie samca.  I tak co roku. Zwycięskie samce mają 
prawo do wszystkich samic na swoim terenie. Chodzą 
wtedy ze spuszczonymi łbami wietrząc za wiotkimi sa-
micami i odpędzając każdego zbliżającego się męskie-
go intruza. W tym okresie, samce tracą na wadze około 
dwudziestu, trzydziestu procent masy ciała (ok. 40 – 60 
kg\), ograniczając się przeważnie tylko do zaspokaja-
nia pragnienia. W końcu nie tak łatwo jest upilnować 
i zaspokoić kilkanaście pięknych samic. Po rykowi-
sku odchodzą od swoich ostoi, zaszywają się w zaci-
szu i tam przez około dwa miesiące regenerują swoje 
siły, by następnie dołączyć do swoich towarzyszy. Poza 
okresem godowym chmarze przewodzi nie samiec 
a dorodna, najsilniejsza samica zwana licówką. To ona 
dba o wyszukanie wodopojów, najbujniejszych polan 
z pożywieniem, o bezpieczeństwo potomstwa, które po 
około ośmiomiesięcznej ciąży pojawia się od marca do 
czerwca. I tak przez około 20 lat.

A co do tego mają sarny? Ano, sarny to zupełnie 
OSOBNY gatunek. O ile również występują w Euro-
pie i Azji, o tyle są dużo mniejsze od jeleni (polskie 
jelenie ważą do 200 kg samce i 140 kg samice, a sarny 

Z notatnika przyrodnika …

Jeleń nie sarna i swój język ma …

ważą zaledwie 15 – 30 kg). Samiec 
sarny na głowie ma niewielkie pa-
rostki. Żyją w rodzinnych stadach 
zwanych rudlami, liczących do kil-
kudziesięciu osobników. Przewod-
nikiem stada jest doświadczona sa-
mica. Zamieszkują lasy, łąki i pola. 
Można je też czasem zauważyć 
w ogrodach i parkach. Zwierzęta 
te można spotkać w górach i na ni-
zinach, na terenach podmokłych, 
a także niedaleko siedlisk ludz-
kich. Szybko biegają. Skaczą prze-
ciętnie na odległość ok. 2-4 m, 
choć zdarzają się im nawet 7-me-
trowe susy. Umieją dobrze pływać, 
więc woda nie stanowi dla nich du-
żej przeszkody. 

Żywią się przede wszystkim 
roślinami zielonymi, grzybami, 
owocami, rzadziej jedząc listki 
oraz pędy drzew i krzewów. La-
tem zjadają ok. 3 kilogramów po-
żywienia dziennie. Zimą zadawa-
lają się przede wszystkim pędami. 
Żerują zazwyczaj wcześnie rano, 
popołudniami i wieczorem. Są 
również aktywne nocą. W tych 
właśnie porach rośliny pokrywa 
rosa, która bardzo często wystar-
cza do zaspokojenia pragnienia 
(dlatego zwierzęta te rzadko wi-
duje się u wodopoju). Sarny mają 
znakomity węch i słuch. 

Rozmnażanie się i opieka nad 
młodymi tego gatunku zasługu-
je na szczególną uwagę. Samica 
może mieć ruję dwa razy w roku 
(choć wszystkie młode rodzą się 
mniej więcej w tym samym cza-
sie). Jeśli zostanie ona zapłodnio-

na na przełomie lipca i sierpnia, to 
jej ciąża będzie trwała 10 miesię-
cy. Jeśli nie, to ma drugą szansę 
na przełomie listopada i grudnia. 
Niezależnie jednak od tego kiedy 
została zapłodniona, czas poro-
du, czyli kocenia się, przypada na 
przełom maja i czerwca. Spowo-
dowane jest to tym, że w pierw-
szym przypadku przez około 150 
dni mamy do czynienia z ciążą 
utajoną podczas której rozwój za-
rodka jest zahamowany.

Jeśli zima będzie łaskawa, a sa-
mica dostatecznie odżywiona, to 
późną wiosną wyda na świat mło-
de. Jest ich zazwyczaj dwoje (u je-
leni z reguły jedno). Pokryte są na 
grzbiecie maskującymi rzędami 
jasnych cętek. Dla bezpieczeństwa 
matka zostawia je same w zaro-
ślach, po to by nie zwabiać do nich 
swoim zapachem drapieżników. 
Nowonarodzone sarniątka są bo-
wiem pozbawiane zapachu. Dość 
szybko są samodzielne. Stają się 
dorosłe w drugim roku życia. Sar-
ny żyją przeciętnie od 5 do 12 lat.

I tu chciałaby wyjaśnić to błęd-
ne przekonania. Otóż wiele osób 
myśli, że sarna to samica jelenia. 
Nic bardziej mylnego. U JELENI 
samca nazywamy bykiem, samice 
łanią, a młode cielakiem. Nato-
miast u SAREN samiec to kozioł, 
samica – koza, a młode to koźlę.

O sarnach i jeleniach można 
jeszcze wiele napisać, ale to może 
innym razem. Za to od dzisiaj pa-
miętajmy: Jeleń to jeleń, a Sarna 
to sarna. ~ Iwona Dostatnia

Jeleń - byk i łania

Sarna - kozioł i koza
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Jak objawia się grzybica pa-
znokci?

Grzybica paznokci, obok grzy-
bicy stóp, należy do najpopular-
niejszych dolegliwości, z którymi 
pacjenci zgłaszają się do gabine-
tów dermatologicznych. Szacuje 
się, że na grzybicę paznokci cier-
pi co piąty z nas. Sprawdź jak roz-
poznać tę chorobę i gdzie szukać 
pomocy!

Jak wygląda paznokieć objęty 
grzybicą?

Grzybica paznokci często to-
warzyszy grzybicy stóp. Pierw-
sze zmiany, które pojawiają się na 
paznokciach, są mało widoczne 
– zaliczamy do nich powstawa-
nie drobnych przebarwień i stop-
niową zmianę koloru płytki na 
żółty. Grzybica staje się bardziej 
zauważalna, kiedy cały pazno-
kieć zmieni swoją barwę na żół-
tą lub nawet brązową, zaczyna 
zwiększać swoją grubość, roz-
warstwiać się i łuszczyć. Dodat-
kowym objawem jest zmatowie-

Grzybica paznokci

nie powierzchni płytki i utrata jej 
naturalnej przezroczystości. Im 
dłużej zwlekamy z wizytą u spe-
cjalisty, tym objawy są bardziej 
dokuczliwe. Stopniowo dochodzi 
do pojawienia się na paznokciu 
rozmaitych bruzd i pofałdowań, 
wystrzępienia brzegów i dalsze-
go łuszczenia, aż do oderwania 
się od powierzchni skóry i całko-
witego zejścia paznokcia. Grzy-
bicy stóp bardzo często towarzy-
szy intensywny, nieprzyjemny 
zapach związany z namnażaniem 
się grzybów.

Jak zapobiegać grzybicy pa-
znokci?

- nie pożyczaj cążek, nożyczek 
do paznokci, pilniczków, gąbek, 
ręczników itp.,

- nie chodź w cudzych butach, 
w sklepach przymierzaj obuwie 
wyłącznie w skarpetkach,

- na basenie, w siłowni, saunie 
itp. zawsze chodź w klapkach,

- wybieraj przewiewne obuwie 
z naturalnych materiałów i baweł-
niane skarpetki,

- dbaj o higienę stóp, butów 
i bielizny, nigdy nie zakładaj bu-
tów czy skarpetek na wilgotne 
stopy,

- dbaj o paznokcie w profesjo-
nalnych gabinetach podologicz-
nych, które sterylizują narzędzia!

Jeśli obserwujesz na swoich pa-
znokciach chociaż jeden z opisa-
nych powyżej objawów, niezwłocz-
nie zgłoś się do podologa, który 
oceni czy cierpisz na grzybicę pa-
znokci i zaleci odpowiednią pielę-
gnację. Pamiętaj, że grzybica nie 
jest jedyną chorobą paznokci, któ-
ra daje podobne objawy. Nie rozpo-
czynaj leczenia na własną rękę!

~ Eliza Nowak
www.podologiahelp.pl

Wybierasz się na urlop 
w górach i chcesz ku-
pić odpowiedni strój 

na narty? Musisz zadbać, aby 
chronił cię przed chłodem, wia-
trem i wilgocią, nie krępując jed-
nocześnie ruchów. Lepiej więc 
zatroszczyć się o każdy szczegół. 
Na szczęście na rynku jest ogrom-
ny wybór strojów na narty – mają 
ładne wzory, fasony, a także za-
opatrzone są we wszelkie detale 
chroniące przed zimową aurą.  

Wybierając odpowiedni strój 
na narty pamiętaj jednak o poniż-
szych zasadach.

Powinno się mieć ubrane trzy 
warstwy: bieliznę (odradza się bie-
liznę z bawełny i nylonu), polar 
i warstwę ochronną przed wiatrem 
i wilgocią. Strój na narty powinien 
być wykonany z tkanin przepusz-
czających powietrze, dlatego bę-

W czym  
na narty?

dzie lepiej, jeśli wybierzesz spraw-
dzone materiały, dzięki którym 
pomimo wysiłku i pogody twoja 
skóra pozostanie sucha. Buty po-
winny być na tyle duże, aby paluch 
nie dotykał czubka, ale z drugiej 
strony – muszą się mocno trzymać 
na nogach. Choć buty narciarskie 
są twarde, powinny umożliwiać ci 
zgięcie nogi w kostce. Gogle to bar-
dzo ważny element stroju narciar-
skiego. By dobrze chroniły oczy, 
powinny szczelnie przylegać do 
twarzy i odprowadzać parę na ze-
wnątrz, co umożliwia im specjal-

ny system wentylacyjny. Czapka 
musi się dobrze trzymać na głowie, 
najlepiej, jeśli będzie z windstop-
perem, czyli specjalnym materia-
łem zapewniającym ochronę przed 
wiatrem i deszczem, a jednocześnie 
lekkim i pozwalającym skórze od-
dychać, aby ochronić głowę przed 
skutkami upadku, lepiej mieć na 
głowie kask. Rękawice powinny 
być pięciopalcowe, wygodne, nie-
przemakalne.

~ Maja Wachowska
www.majawachowska.pl
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Centrum Kultury w Przeźmierowie zaprasza na 
cykl bezpłatnych warsztatów „Robótki ręcz-
ne” z haftu, szydełkowania, pracy na drutach 

i tkactwa. Szukamy osób, które chcą działać i zara-
żać swoją aktywnością innych. 

Według badań kobiety podlegają śred-
nio czterokrotnie większej dawce stresu 
w życiu codziennym, co wpływa nie tyl-

ko na ich samopoczucie, ale także na relacje z inny-
mi.

Jeśli jesteś matką pracującą, która chce mieć lep-
szą komunikację ze sobą i z innymi, więcej pewności 
siebie, rozwinąć samoakceptację i bardziej skutecz-
ne a mniej stresujące podejście do tego, co dzieje się 
w twoim życiu, te warsztaty są dla ciebie. 

Grupa spotyka się raz w miesiącu na 2,5 godz. Do 
tej pory odbyły się: „Pewność siebie i potrzeba au-
tentyczności”, „Świadomość bycia Tu  i Teraz. Jak 
odstresować się bez wysiłku?” oraz „Ty i twoje ciało. 
Jak nawiązać i utrzymać dobrą relację?”

W 2015 roku grupę objęła swoim patronatem I Za-
stępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, a dzię-
ki umożliwieniu nam dostępu do większej sali na 
Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym można jeszcze 
dołączyć do grupy.

Pracujemy m.in. na bazie mindfulness – prakty-
ki uważności, wspierającej zapobieganie stresowi. 
Na jeden warsztat możesz przyjść bezpłatnie, aby 
sprawdzić, czy metoda będzie ci odpowiadać. Zapisy 
i informacje: kasiaweiss53@gmail.com 

Jak mówi znana prawda, o walorach nieruchomo-
ści decydują trzy elementy: 1) lokalizacja, 2) lo-
kalizacja i 3) lokalizacja! Tak, sporo w tym racji, 

ale jeszcze więcej uproszczeń. Szkodliwych zwłasz-
cza wtedy, gdy nawet najlepiej położone nierucho-
mości mają być sprzedane. Wówczas okazuje się, że 
nabywców o wiele szybciej znajdują domy, mieszka-
nia czy działki, których lokalizacja jest dużo gorsza. 
– Dlaczego?

Ano dlatego, że „prawdziwsza” i bardziej uniwer-
salna jest inna prawda. Często lekceważona przez 
tych, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość 
i zachwycają się jej „znakomitą” – w ich mniema-
niu – lokalizacją. Ta prawda brzmi następująco: naj-
ważniejsza jest aktualna i lokalna sytuacja rynkowa! 
Skoro „aktualna”, to znaczy, że zarazem zmienna. 
Przeważnie jest to jednak kwestia kilku lat niż mie-

Te warsztaty są dla Ciebie!
Kolejne warsztaty: 

Od napięcia do relaksu. Moc uważności. 10.03.2015, wtorek, 19.30
Skuteczna komunikacja ze sobą i z innymi. 
Praktyka autentyczności. 

14.04.2015, wtorek, 19.30

Zmiana – przyjaciel czy wróg? 12.05.2014, wtorek, 19.30
Co to znaczy sukces? Życie w poczuciu speł-
nienia.

09.06.2014, wtorek, 19.30

Poniżej opinie uczestniczek: 
„Przydatne było ponowne uzmysłowienie sobie uniwersalności pro-

blemów kobiet oraz doświadczenie ich zrozumienia.” (uczestniczka 
z Tarnowa Podgórnego)

„Uważam, że bardzo przydatna była kartka z 14 pytaniami, która roz-
łożyła na czynniki pierwsze zagmatwany sposób postrzegania swojego 
ciała i wyodrębniła z niego przyczyny, skutki, sposoby radzenia sobie 
z problemem itd.” (uczestniczka z Lusowa)

„Jestem pod dużym wrażeniem ostatnich warsztatów. Na Twoich 
warsztatach po raz pierwszy udało mi się spojrzeć na siebie jak osoba 
trzecia - nigdy wcześniej tak mocno tego nie doświadczyłam. Myslę, że 
obecność grupy miała tu duże znaczenie jak i Twój sposób poprowadze-
nia spotkania. Zauważyłam, że mam tendencje do bezustannego ocenia-
nia siebie i innych.” (uczestniczka z Lusówka)

~mgr Katarzyna Weiss, www.lingwest.com 

Lokalizacja czy sytuacja?
sięcy czy kwartałów. A „lokal-
ność” (więc i lokalizację), trzeba 
odnieść najpierw do gminy, a do-
piero później do położenia pod 
lasem, nad jeziorem, w centrum, 
w pobliżu czegoś czy z widokiem 
na coś, co sprzedający – choć nie-
koniecznie kupujący! – uważa za 
istotne.

Jaka jest więc aktualna sytuacja 
na lokalnym rynku nieruchomo-
ści? – Przede wszystkim taka, jak 
w gminach sąsiednich. A konkret-
niejsza odpowiedź jest tu bardzo 
dwuznaczna. Bo ta sytuacja jest 
i dobra – dla kupujących, i zła 
– dla sprzedających. Dosadniej 

rzecz ujmując, rynek obrotu nie-
ruchomościami „należy” dziś do 
nabywcy, który może przebierać 
w wielu ofertach z zadowalają-
cą go lokalizacją. Dużą nadpo-
daż nieruchomości widać niemal 
wszędzie (najbardziej w interne-
cie) i w najbliższych latach nie 
należy się tu spodziewać zmiany. 
Co ucieszy kupujących, a zmar-
twi sprzedających. W następnym 
„donosie agenta” trochę ten temat 
przybliżę. 

~ Ewa Zboralska, RE/MAX Experts 
www.remax-polska.pl/ewa_zboralska

Zebranie organizacyjne odbędzie się 27 lutego o 18.00 w siedzibie 
CK Przeźmierowo, w Sali konferencyjnej. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 296 076 
i 517 286 058.

Do zobaczenia! ~ARz

Robótki ręczne – zaczynamy!
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Kot w butach? 

Początek lutego to idealny moment na spraw-
dzenie, czy podjęte postanowienia noworocz-
ne działają i czy osiągamy już jakieś wymierne 

rezultaty. Jeśli na przykład planowałeś zacząć uczyć 
się języka obcego, a jeszcze nawet nie zapoznałeś się 
z dostępną ofertą w twojej okolicy, nie dołączyłeś do 
grupy w swojej firmie ani nie zacząłeś żadnej formy 
zajęć indywidualnych, warto sprawdzić, czy robienie 
takiego postanowienia teraz ma sens i co spowodowa-
ło, że się na nie zdecydowałeś. Według badań nauko-
wych tylko około 8% ludzi udaje się zrealizować swo-
je plany. Klucz tkwi w jakości twoich postanowień. 

Jeśli twoje postanowienia działają, nie ma potrzeby 
czytać dalej – gratulacje! 

Jeśli nie, przygotuj kartkę i zarezerwuj kilkanaście 
minut czasu, aby zweryfikować lub przygotować 
skuteczne postanowieniania na bieżący rok. Poni-
żej kilka wskazówek:

Zrób w kilku punktach krótki „remanent” two-
jego życia „tu i teraz” uwzględniając najważniejsze 
doświadczenia zdobyte w poprzednim roku, aktual-
ny stan finansów, stan zdrowia, rodzinę, dzieci, przy-
jaciół, związki, zdrowe odżywianie się (lub wręcz 
przeciwnie), dbanie o siebie, czas na odpoczynek, 

przyjemności, na które sobie pozwalasz (lub nie) itd. Bądź uczciwy/-a 
i nie oszukuj sam/-a siebie. Użyj skali od 1 (najniżej) do 10 (najwyżej). 
Ten stan to twój punkt wyjścia. Następnie sprawdź, jakie są twoje po-
trzeby. 

Wybierz postanowienia bardziej z poziomu świadomości niż wy-
łącznie z poziomu umysłu – powstrzymaj się od robienia postanowień 
z powinności/przymusu/poczucia winy/presji zewnętrznej (powinie-
nem, powinnam, muszę… ). Zamiast tego upewnij się, czego ty sam/-a 
chcesz i co chcesz zmienić, rozumiejąc, że twoje postanowienie przy-
czyni się do twojego dobrostanu, zdrowia, samoakceptacji, rozwoju 
osobistego, zawodowego i innych istotnych obszarów w twoim życiu. 

Po podjęciu decyzji regularnie sprawdzaj swoje postępy – odha-
czaj w kalendarzu, załóż dziennik procesu, pisz, co ci pomaga, z czego 
jesteś dumny i rób to co miesiąc, co dwa miesiące lub co kwartał. Ta-
kie podejście pomoże ci sprawdzić, które z twoich potrzeb są naprawdę 
istotne, a które przestały być priorytetem. Dostosowuj postanowienia do 
aktualnych potrzeb i możliwości. Świętuj każde osiągnięcie. 

Pamiętaj, że wyrobienie nowych pomocnych zwyczajów trochę 
potrwa (średnio około 12 tygodni) – nie poddawaj się, gdy masz wra-
żenie, że bardzo wolno posuwasz się do przodu. Otaczaj się ludźmi, któ-
rzy cię wspierają, nie trać czasu na spotkania z osobami, które spotykają 
się z tobą tylko po to, by narzekać czy krytykować innych. Nie każdemu 
z twojego otoczenia zależy na twoich postępach i osiągnięciach. Jeśli w 
czyimś towarzystwie czujesz się nieswojo i masz poczucie tracenia cza-
su, bez żalu odpuść sobie takie kontakty.  

mgr Katarzyna WEISS, www.lingwest.com 

Sprawdzian z postanowień noworocznych

Nareszcie dotarła do nas zima. Spędziliśmy 
z rodziną kolejny weekend w górach, a wła-
ściwie u ich podnóża. Z tarasu domu moich 

rodziców widać Klimczok. Tam śniegu zdecydowa-
nie więcej, można nawet powiedzieć, że nas zasypało. 

Szelma, ośmioletnia, krótkowłosa jamniczka, któ-
ra z jednej strony jest piecuchem wygrzewającym się 
stale przy kominku, ale z drugiej łazęgą, wykorzy-
stującą każdy moment nieuwagi właściciela i każdą 
dziurę w płocie, aby zbiec, mogła dzięki nam „na le-
galu” pobiegać po wsi dłużej niż zwykle. Miała więc 
okazję spotkać się z towarzystwem, które odwiedza-
ła tylko podczas samotnych ucieczek z posesji. 

Inaczej niż kiedyś wygląda teraz to psie towarzy-
stwo, spotykające się na spacerach. Chodzi nie tyle 
o rasy psów, chociaż na przestrzeni lat widać dyna-
mikę zmieniających się upodobań właścicieli, ale 
bardziej o to, jak się to towarzystwo prezentuje. Jest 
to naprawdę rewia mody. Kurteczki, sweterki, bezrę-
kawniki. Z kapturkiem, bez kapturka. Z paseczkiem 
i bez paseczka. Zdarzają się też czapeczki i buciki.

Kiedyś „Burki” swobodnie biegały sobie po ulicy. 
Wychodząc na spacer z psem niekoniecznie trzeba 
było mu zakładać  kaganiec i prowadzić go na smy-
czy. W kieszeni nie trzeba było mieć woreczka, bo 

nikt się nie przejmował kupą zro-
bioną pod bramą sąsiada. Komuś, 
kto pamięta takie czasy, to wystro-
jone psie towarzystwo może wy-
dać się dziwactwem.

Ale czy jest to dziwactwo?
Dwadzieścia lat temu wchodzą-

cy do gabinetu pies ubrany w kur-
teczkę taką samą jak jego właści-
ciel wywoływał sensację. Teraz 
tej sensacji już nie wywołuje, 
ponieważ pojawiło się  wiele ras 
miniaturowych. Takich małych 
pieseczków, których nie trzeba 
wciągać na siłę do gabinetu, ale 
można je po prostu wnieść na jed-
nej ręce lub w damskiej torebce. 
I to właśnie one biorą udział w tej 
rewii mody na spacerze. Są małe, 
delikatne i bardziej wrażliwe, na-
turalnym jest więc, że nie może-
my patrzeć jak się trzęsą z zimna 
i ubieramy je tak jak siebie. Nikt 
nie ubiera kurtki owczarkowi nie-
mieckiemu czy też siberianowi.

To byłby dziwak. Ale co z tymi 
butami?

To mogłoby się wydawać prze-
sadą, gdyby nie problemy, któ-
re jednak zdarzają się w okresie 
zimy. Do gabinetu trafiają psy 
z chorymi łapami, czasami ku-
lejące. Zmiany zapalne dotyczą 
głównie opuszek i skóry między 
nimi. Mogą być związane z draż-
niącym działaniem niskiej tempe-
ratury, ale częściej soli lub tego 
czym chłopaki posypują chodniki 
i ulice, abyśmy sobie nie połama-
li nóg.

Myślę więc, że nie jest złym 
pomysłem posmarowanie łap psa 
przed spacerem specjalną maścią, 
która utrudni dotarcie czynnika 
drażniącego do skóry. Buty też 
mogą być.

Paszczak
Propozycje tematów:

paszkosum@wp.pl
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Od ponad 15 lat, 21 lutego obchodzony jest 
na całym świecie Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. Zainicjowany przez 

UNESCO w 1999 roku dla podkreślenia bogactwa 
i różnorodności językowej świata, promocji wieloję-
zyczności, a także, by zwrócić uwagę na zagrożone 
i ginące języki. 

Język to dziedzictwo narodowe, szczególnie za-
grożone teraz, w czasach globalizacji. Językoznawcy 
alarmują, że żyjemy w epoce wymierania języków. 
Oblicza się, że obecnie zagrożonych jest około 43 % 
wszystkich aktualnie używanych języków. Od 1950 
roku zniknęło 250. Na świecie używa się obecnie od 
6 do 7 tys. języków. Najpopularniejszym językiem 
jest oczywiście język chiński – posługuje się nim po-
nad 1 170 mln ludzi. Na drugim miejscu jest język 
angielski, używa go ponad 1 135 mln ludzi. Język to 
nie tylko środek komunikacji. Pełni on także funk-
cje nośnika tożsamości narodowej, tworzony przez 
kulturowe tradycje, historie, wspomnienia. Jest sym-
bolicznym przewodnikiem po kulturze danego kraju. 

Od 8 lat, również w Polsce, obchodzony jest Dzień 
Języka Ojczystego. Język polski należy do grupy 
tzw. trudnych języków i to … nie tylko dla obcokra-
jowców. Jest język polski jednym z 25 najbardziej 
popularnych języków na świecie. Języki zmieniają 

się na przestrzeni wieków, wiele 
słów znika, wiele odeszło w zapo-
mnienie, wyszło z użycia, zmie-
niło znaczenie. Dużym zagroże-
niem dla języka polskiego jest 
skłonność do nieużywania cha-
rakterystycznych polskich liter, 
nie stosowanie znaków diakry-
tycznych, głównie w smsach, e-
-mailach czy na czatach, a także 
nadużywanie amerykanizmów 
i zapożyczeń z języka angielskie-
go. Nie musimy bezmyślnie ko-
piować obcych słów i konstruk-
cji z innych języków. Jeśli istnieje 
polskie słowo określające daną 
rzecz, to jaki sens ma zastąpie-
nie go wyrazem obcym. Zapoży-
czenia dotyczące nowych zjawisk 
technologicznych są nieuniknio-
ne, ze względu na brak polskich 
odpowiedników tych nazw. Bez-
krytyczne korzystanie z zapoży-
czeń z języka angielskiego jest 
obecnie modne, ma uatrakcyj-
niać wypowiedzi, reklamy, publi-

kacje, ale czy zawsze konieczne. 
Z ostatnich badań wynika, że 63% 
Polaków nie dba o poprawność ję-
zykową i nie zwraca na to uwagi. 
Oczywiście nic tak nie wpływa na 
jakość języka ojczystego jak kon-
takt z książką. 

Po raz pierwszy w Tarnowie 
Podgórnym i tylko w BIBLIOTE-
CE ARTUR ANDRUS na spotka-
niu literackim.

Znany i popularny dziennikarz, 
poeta, konferansjer, radiowiec, 
autor i wykonawca tekstów ka-
baretowych, MISTRZ MOWY 
POLSKIEJ :

ZAPRASZAMY 
~ I.B

26 lutego o godz. 18.00  
w Bibliotece w Tarnowie  

Podgórnym, ul. Ogrodowa 2A
Spotkanie z 

 
ARTUREM ANDRUSEM

Z okazji Święta Za-
kochanych od-
będzie się w Tar-

nowie Podgórnym 
specjalny koncert „O mi-
łości prawie wszystko”. 
Usłyszymy największe 
miłosne przeboje operet-
kowe i musicalowe w mi-
strzowskim wykonaniu. 
Koncerty wysłucha peł-
na sala Domu Kultury – 
wszystkie bilety zostały 
już sprzedane.

Podczas koncertu, któ-
ry odbędzie się w niedzie-
lę 15 lutego o godz. 18, wystąpią 
artyści poznańskiego Teatru Mu-
zycznego: Karolina Garlińska-Fe-
renc, Jarosław Patycki i Włodzi-
mierz Kalemba. Wśród utworów, 
jakie usłyszymy będą takie szla-

Już po raz trzeci Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne przygotowała spe-
cjalny koncert z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. Tym razem zespół zagra w Centrum Kultury 
Przeźmierowo, a koncert zatytułowany jest „Every-
thing I Do, I Do it For You”.

Wydarzenie to może być doskonałym pomysłem na 
uczczenie święta wszystkich Pań. Zwłaszcza, że po-
przednie koncerty z tego cyklu potrafiły zachwycić 
liczną publiczność. Co orkiestra zagra tym razem? 
Jakie niespodzianki przygotowuje? Tego dowiedzą 
się wszyscy, którzy odbiorą bezpłatne zaproszenie 
i przyjdą 8 marca o godz. 16 do Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Zapraszamy! ~ Jarek Krawczyk

„O miłości prawie wszystko” – 
przeboje operetki  
i musicalu z okazji Walentynek

Orkiestra zagra 
dla Kobiet

giery jak „Przetańczyć całą noc”, 
„Usta milczą, dusza śpiewa”, 
„Gdzie mieszka miłość” i „W tę 
noc”. To będzie niezapomniany 
wieczór, nie tylko dla zakocha-
nych. ~ 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. 9-12 i 17-20 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl               

„Kulturalna zamieć”
- ferie dla dzieci z terenu gminy Tarnowo Podgórne
16-27.02 godz. 10-14
CK Przeźmierowo, DK Tarnowo Podgórne. Zapisy zakończone.

Dzień Kobiet w sołectwie Tarnowo Podgórne
z kapelą „Plewiszczoki” (współorganizacja)
sobota, 7.03 godz. 17
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

„Everything I Do, I Do it For You” - koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet
niedziela, 8.03 godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

„Separacja” - przedstawienie teatralne
w wykonaniu Anny Lenczewskiej i Mariusza Marczyka
piątek, 13.03 godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 15 zł.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA ZAPRASZAJA
NA KONCERT Z OKAZJI

DNIA KOBIET
ZAGRA KAPELA

„PLEWISZCZOKI”

7 marca 2015 godz. 17
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

„Ikony - inspiracje” - wystawa kół plastycznych
z Sadów, Swadzimia, Jankowic i Wysogotowa
od środy, 5.03
Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Kabaret Młodych Panów w programie
„10/10, czyli urodziny”
piątek, 20.03 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł.

Wiosenny Koncert Galowy Dziecięcego Zespołu
Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
sobota, 21.03 godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

„O miłości prawie wszystko”
- koncert przebojów operetki i musicalu
niedziela, 15.02 godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety wyprzedane.
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W Galerii w Rotundzie 
od 18 lutego moż-
na oglądać fotografie 

mieszkańca naszej gminy, Witolda 
Horowskiego. Wystawa zatytuło-
wana „Modlitwy osobiste” przed-
stawia refleksyjne, pełne zadumy 
ale i odprężające zdjęcia wykonane 
głównie podczas podróży autora. 

– Moja przygoda z fotografią 
rozpoczęła się przed wieloma laty, 
jeszcze w szkole. Szybko stała się 
moją miłością, którą jednak - przy-
znaję - pożegnałem razem ze ode-
braniem ostatniego ze świadectw 
liceum. Wróciłem do fotografii po 
20 latach traktując ją jako spo-
sób na opowiedzenie tego, czego 
nie potrafię zanotować lub wyra-
zić słowami. Na co dzień trudno 
znaleźć czas na pełne zaangażo-
wanie w taką pasję. Bywa jednak, 
że raz- dwa razy w roku wyjeżdżam 
z przyjaciółmi i pozwalam, by fo-
tografia pochłonęła mnie bez resz-
ty. Część tych wyjazdów ma cha-
rakter duchowej kontemplacji lub 
pielgrzymki. A więc i takie są rów-
nież te fotografie. Widać w nich re-
fleksję, zadumę, skupienie, ale tak-
że zmęczenie i odprężenie. Mam 
przynajmniej taką nadzieję – tymi 
słowami zachęca do odwiedzenia 
wystawy Witold Horowski.

Od 5 marca w naszej galerii 
podziwiać będzie można nato-
miast efekty prac kół plastycz-
nych prowadzonych przez Ju-
stynę Just Przybylską. Podczas 
wystawy zatytułowanej „Ikony – 
inspiracje” zobaczymy prace wy-
konane przez koła z Sadów, Swa-
dzimia, Jankowic i Wysogotowa.

Na obie wystawy wstęp jest 
wolny. Zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Modlitwy osobiste, 
ikony, inspiracje

Już od 10 lat Kabaret Mło-
dych Panów bawi Polaków. 
O ich popularności świadczą 

liczby: ponad 1200 występów na 
żywo, 50 nagród, m. in. na prze-
glądzie PAKA i 100 audycji tele-
wizyjnych i 3 wydane płyty DVD. 
W piątek 20 marca o godz. 18 
panowie rozbawią Przeźmiero-
wo występem w Centrum Kul-
tury.

Ich społeczno-obyczajowy hu-
mor z dużą dawką ironii i dystan-
su do tego co aktualnie się dzie-
je sprawia, że zyskują nie tylko 
coraz szersze grono wiernych 
fanów, ale także uznanie kryty-
ków. Zdobyli najwyższe laury we 
wszystkich liczących się konkur-
sach i festiwalach kabaretowych 
z RYJKIEM i PAKĄ na czele. 
Skecze i piosenki kabaretu pre-
zentowane były w programach 
telewizyjnych na antenach Tele-
wizji Polskiej, Polsatu i TVN i in-
nych.

Mimo licznych sukcesów 
i ugruntowanej już pozycji w ka-
baretowym świecie nie spoczywa-
ją na laurach – stale się rozwijają, 

ciągle odkrywają swoje możli-
wości, krok po kroku przesuwa-
jąc granice własnego profesjona-
lizmu

Program „10/10, czyli uro-
dziny!” to porcja wykwintnych 
skeczy, przygotowanych na ba-
zie najświeższych spostrzeżeń, ze 
szczyptą ironii – twierdzi kabaret.  
Z pewnością wszystkie dania zado-
wolą nawet najbardziej wymaga-
jące podniebienia. W kabaretowej 
kuchni wykorzystane zostaną tyl-
ko naturalne produkty, bez konser-
wantów. W menu nie przewidziano 
odgrzewanych kotletów! Pikante-
rii potrawom doda świeżo mielo-
ny żart, a nie taki z dowcipnej to-
rebki... Widzowie, ze śmiechu będą 
ugotowani. Idealnie – al dente!

Bilety na występ Kabaretu Mło-
dych Panów dostępne są w cenie 
35 zł w miejscu imprezy (w godz. 
9-12 i 17-20), a także w Tarnowie 
Podgórnym: w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15) i Domu 
Kultury (15-20). Sprzedaż bile-
tów online prowadzi serwis Bile-
tomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

Dziesięciolecie  
Kabaretu  
Młodych Panów  
w Przeźmierowie
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Kiedy budzi się wiosna, nasz 
Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modra-

ki” zaprasza do Przeźmierowa. Nie 
inaczej będzie i tym razem. W so-
botę, 21 marca o godz. 16 grupa 
prowadzona przez Agnieszkę Do-
latę wystąpi w Centrum Kultury. 
Bezpłatne zaproszenia na to wyda-
rzenie dostępne są w miejscu im-
prezy (w godz. 9-12 i 17-20), a tak-
że w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15-20) i sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15). Liczba miejsc ograniczona!
 ~Jarek Krawczyk

Swą premierę spektakl ten 
miał w Krakowie. „Sepa-
racja” Mariusza Marczyka 

opowiada o skłóconym małżeń-
stwie nauczycieli, którzy podej-
mują decyzję o separacji. Miesz-
kają w  osobnych pokojach, ale ze 
wspólną kuchnią. Nietrudno się 
domyśleć, że powoduje to serię 
zabawnych nieporozumień i in-
tryg.

Bohaterowie knują swoje spi-
ski, lecz żaden z małżonków nie 
może wyjść z tej „wojny” zwycię-
sko. Walka między nimi niespo-
dziewanie ujawnia uczucia, któ-
re mimo wszystko wciąż mocno 
wiążą ich ze sobą. Test na samot-
ność nie wypada więc pomyśl-
nie i – jak to w komedii bywa 
– wszystko kończy się happy en-
dem. Małżeńskie perypetie Joan-
ny i Patryka jak w soczewce sku-

„Separacja” – farsa w Tarnowie Podgórnym
piają problemy, z którymi boryka 
się wiele par. Spotkanie z bohate-
rami sztuki pozwala spojrzeć na 
niej z dużym dystansem.

Odtwórczynią roli Joanny jest 
Anna Lenczewska – krakowska 
aktorka teatralna, absolwentka 
Państwowej Wyższej Szkoły Te-
atralnej w Krakowie. Przez 11 lat 
współpracowała z Tarnowskim 
Teatrem im. Solskiego. Obecnie 
grywa na scenach Krakowa i Rze-
szowa. Patryka gra zaś autor sztu-
ki – Mariusz Marczyk – aktor i za-
razem założyciel Sceny „Rode”. 
Pisze powieści, dramaty i książki 
poetycki, m. in. „Dziadek – carski 
oficer”, „Fetysze Izydora Bluma”, 
czy „Przypadki ludzkiej nieśmia-
łości”. M. Marczyk jest mistrzem 
żywego słowa – zdobył m. in. 
Grand Prix im. Mieczysława Ko-
tlarczyka na Międzynarodowym 

Festiwalu Sztuki Słowa w Poznaniu. Scenografię do 
spektaklu przygotowała Maria Natalia Rajkin, muzy-
kę skomponowała Lidia Hardulak, a całość wyreży-
serował Przemysław Śliwa. 

Pełen humoru spektakl zobaczymy w piątek 
13 marca o godz. 18 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Bilety w cenie 15 zł dostępne 
są w miejscu występu (w godz. 15-20), w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz. 8-15) oraz w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk

„Modraki” wiosennie i galowo
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Przedszkole w Baranowie

Dzień Babci i Dziadka

Przedszkole w Lusówku

Bez rodziców nic się nie uda!

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Bo Babcia i Dziadek…

Szanowna Pani Dyrektor z Personelem Pedago-
gicznym i wszystkimi pracownikami, 

Kochane Dzieci z Przedszkola w Baranowie, 
Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie na Dzień 

Babci i Dziadka  w dniu 22 stycznia. Dzień był po-
godny, a ciepło Waszych serduszek ogarnęło wszyst-
kich. Wiem, że moje słowa do Was skierowane wyra-
żają obecni w tym dniu Babcie i Dziadkowie.

Dla tych, którzy nie mogli przyjść, opowiem o tym 
spotkaniu. Przy wejściu do sali Gimnazjum  przywi-
tali nas gospodarze uroczystości – nasi milusińscy ze 
słodyczami, odświętnie ubrani, zapraszając do zaj-
mowania miejsc. Z ciepłym powitaniem wystąpiła 
Dyrektor Mariola Auguścik. Potem oklaskiwaliśmy 
piękne przedstawienie pt. „Piotruś Pan”.  Dzieci 
ubrane w odpowiednie stroje, zgodnie z granymi ro-
lami, wypowiadały słowa utworu, mikrofon wędro-
wał z rąk do rąk, podkład muzyczny wspierał dzie-
cięce głosy. Od czasu do czasu brzmiały  piosenki 

Każdy z nas wie, jak waż-
na jest współpraca z ro-
dzicami. Nieoceniona jest 

ich pomocw pracy z dziećmi, przy 
organizacji różnego typu imprez 
i wycieczek, ich obecność pod-
czas przedstawień. Często jednak 
zapominamy, że samym dzieciom 
największą radość sprawia udział 
rodziców w życiu przedszkola. 

Dlatego rodzice dzieci z grupy 
„Skrzaty” w przedszkolu „Chat-
ka Misia Uszatka”w Lusowie od 
września przychodzą na zajęcia, 
aby zaprezentować swój zawód. 
Szlak przetarł tata Wiktora, który 

wyśpiewywane indywidualnie lub 
chóralnie. Wszystko  pod czujnym 
okiem i dyskretna pomocą Pań 
Wychowawczyń. Przedstawienie  
zakończono piosenką – życzenia-
mi dla Babć i Dziadków, a wszy-
scy widzowie nagrodzili aktorów 
gromkimi oklaskami. Dzieci scho-
dziły ze sceny  i wręczały przez 
siebie przygotowane upominki 
(starszaki przygotowały  laurki 
i zakładki do książek). Ciąg dalszy 
tego święta był w domach rodzin-

nych, przy stole w towarzystwie 
naszych ukochanych wnuków, któ-
re wyjątkowo starannie przygoto-
wały się, aby miło i radośnie spę-
dzić ten dzień zimowy. 

Dziękujemy Pani Dyrektor, Pa-
niom Wychowawczyniom oraz ca-
łemu personelowi pomocniczemu 
za trud w kształtowaniu charak-
terów i wspomaganiu Rodziców 
w wychowywaniu dzieci na do-
brych ludzi.

~ babcia Zofia

jest prawnikiem. Kolejni byli rodzice Mileny: mama 
zajmująca się rekrutowaniem pracowników oraz tata 
– inżynier elektronik. Zdawać by się mogło, że są to 
zawody o których trudno opowiedzieć. Jednak rodzi-
ce w niesamowicie przejrzysty sposób przedstawili 
maluchom to, czym się zajmują. Nauczycielki miały 

problem z opanowaniem rozen-
tuzjazmowanej grupy, gdy w grę 
wchodziło uczestniczenie w roz-
mowie kwalifikacyjnej, w zada-
niach testowych czy budowaniu 
wiatraków. Skrzaty podczas roz-
prawy sądowej wspaniale wybro-
niły wilka z bajki o Czerwonym 
Kapturku, oskarżonego o zjedze-
nie babci. Były to nie tylko zajęcia 
o zawodach, ale również o tym co 
jest dobre, a co złe, jak zachować 
bezpieczeństwo podczas korzysta-
nia z elektrycznych sprzętów oraz 
jak ważna jest nauka, rozwijanie 
hobby i bycie otwartym na innych. 

Kolejne zajęcia odbędą się 
z mama Ignasia, która opowie 
o pracy w laboratorium. Nie mo-
żemy się doczekać! ~ M.Orzeł

W czwartek, 29 stycznia, 
do naszej szkoły przy-
byli wyjątkowi goście 

– nasze kochane Babcie i Dziad-
kowie.

Ich wnuczkowie – ucznio-
wie z oddziałów przedszkolnych 
i klas drugich – z dumą zapre-
zentowali przygotowany występ. 
W pierwszej części spotkania 

Babcie i Dziadkowie mogli obej-
rzeć przedstawienie, potem znany 
teleturniej rodzinny „Familida”. 
W kolejnej odsłonie nie zabrakło 
wierszy i piosenek poświęconych 
obecnym na sali gościom. Wystę-
py wnuczków dostarczyły kocha-
nym Babciom i Dziadkom wiele 
radości i wzruszeń.

Przygotowanie uroczystości dla 
tak wyjątkowej publiczności było 
dla nas przyjemnością: bo Babcia 
i Dziadek to nasze są skarby, ma-
lują uśmiech bez pędzla i farby...

~ Wnuczęta  
z wychowawcami 
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

To i owo działo się w SP Lusowo

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

O tym, jak Skrzaty zasiliły konto WOSP

edukacja 

W tym roku z racji 
chęci uczestnictwa 
w Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy pracowni-
cy Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie podjęli się nie 
lada wyzwania! 

Cała społeczność przedszko-
la przygotowała przedstawie-
nie pt. „Żyjmy zdrowo” dla dzie-
ci, ich rodziców i mieszkańców 
Przeźmierowa. Aktorki na scenie 
w zabawny sposób pragnęły za-
chęcić widzów do zdrowego od-
żywiania, podjęcia aktywności fi-
zycznej oraz dbania o prawidłowe 
nawyki higieniczno – kulturalne. 

Warto było się tak starać, by zobaczyć uśmiech i za-
skoczenie na twarzach naszych przedszkolaków i ich 
bliskich, kiedy kolejne panie wychodziły na scenę 
w niecodziennym przebraniu. Po obejrzeniu spektaklu 
każdy z przybyłych gości mógł skosztować słodkich 

wypieków w ramach kiermaszu 
ciast zorganizowanego przez Radę 
Rodziców. Pieniądze zebrane ze 
sprzedaży biletów na wyjątkowy 
spektakl oraz ciast zasiliły konto 
WOŚP. W sumie nasze przedszko-
le zebrało kwotę 1 990,48 złotych!

Przedstawienie było wyjątkową 
okazją, by przekonać się, jak wie-
le serca, zaangażowania i pomy-
słowości cała społeczność przed-
szkola wkłada w swoją codzienną 
pracę, by nasi mali wychowan-
kowie mogli każdego dnia wzbo-
gacać swoją wiedzę, rozwijać 
zainteresowania i czuć się tutaj 
bezpiecznie. ~ Agata Kulawiak

Drodzy Czytelnicy, stara-
my się systematycznie in-
formować Państwa o tym 

co robimy. Mieliśmy, mamy lub 
będziemy mieli dzieci w szkole 
i wiemy, jak ważna jest edukacja 
naszych pociech.

Zebrałam i uporządkowałam 
informacje o celach i zadaniach 
realizowanych w I półroczu roku 
szkolnego 2014/15 w naszej 
szkole i pragnę Państwu je przed-
stawić, a są to: 

- kontynuacja innowacji peda-
gogicznej „Edukacja przez sza-
chy w szkole” – szachy, jako 
przedmiot obowiązkowy w kla-
sach I i II,

- kontynuacja innowacji peda-
gogicznej „Rytmika z elementa-
mi kształcenia słuchu” – umuzy-
kalnianie dzieci,

- kontynuacja innowacji pe-
dagogicznej „Potrafię więcej” – 
dbamy o wszechstronny rozwój 
każdego dziecka poprzez wspie-
ranie jego działań,

- kontynuacja projektu „Szko-
ła odkrywców talentów” – każdy 
posiada jakiś talent, szukajmy go,

- kontynuacja projektu „Szkoła 
współpracy” – uczniowie, rodzi-
ce kapitałem współczesnej szko-
ły,

- rozpoczęcie innowacji pedagogicznej „Co w tra-
wie piszczy?” wczesne wykrywanie zaburzeń zwią-
zanych ze słuchem,  dbamy o nasze zdrowie, prze-
bywamy w ,,Strefie ciszy’’,

- realizacja projektu GIODO „Twoje dane – Twoja 
sprawa” – ochrona danych osobowych 

- realizacja programu język angielski, naszym 
drugim żywym językiem (informacje przekazywane  
w języku angielskim),

- rozbudzanie zainteresowań grami planszowy-
mi – wykorzystanie rozstawionych na korytarzach,  
w salach, świetlicy stolików z nadrukowanymi plan-
szami do gier,

- udział w konkursach przedmiotowych, artystycz-
nych i sportowych – wyniki na stronie www szkoły

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 
patriotycznych: Dzień Niepodległości, Rocznica 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Rocznica 
zdobycia lotniska Ławica, 

- zorganizowane uroczystości i imprez: Dzień Pa-
trona, Europejski Dzień Języków, Mecz Mikołajko-
wy  nauczyciele – uczniowie, Rodzinne Pieczenie 

Pierników, Wieczór Wigilijny dla 
całej społeczności szkolnej i lo-
kalnej, 

- przeprowadzenie akcji „Szla-
chetna Paczka” – zbiórka karmy 
dla zwierząt, dokarmianie ptaków 
zimą- karmnik przed szkołą 

- przygotowanie wspólnie z ro-
dzicami działań zmierzających 
do rozbudowy szkoły.

Obecnie lekcje zaczynają się o 
godzinie 7.30 i trwają do 17.00.
Dużym wezwaniem było płyn-
ne  wprowadzenie dwuzmiano-
wej pracy szkoły. Udało się dzię-
ki przemyślanej koncepcji, dobrej 
organizacji, wcześniejszym poin-
formowaniu rodziców i ogrom-
nemu ich wsparciu. Tylko dzieci 
przychodzą do szkoły trochę za-
spane, ale kto lubi wstawać tak 
wcześnie? ale już za kilka dni 
będziemy mogli pospać dłużej. 
Przed naszymi uczniami i na-
uczycielami zasłużony odpoczy-
nek. 

Wszystkim uczniom, koleżan-
kom i kolegom- nauczycielom 
naszych gminnych szkół życzy-
my udanych ferii. Pracownikom 
GJO chwili wytchnienia i od-
poczynku od bieżących spraw 
szkolnych.

~ Aleksandra Kolendo 
 Dyrektor Szkoły
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Z kart kroniki Samorządu Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Dobrego Słowa w Lusówku

W dniach 19-23 stycz-
nia, w Szkole Podsta-
wowej w Lusówku, 

przeżywaliśmy „Tydzień Dobre-
go Słowa”. Na korytarzach za-
wisły kartki ze słowami, które 
motywowały do działania, a cała 
szkoła funkcjonowała według 
określonego planu. 

Najpierw wszystkie klasy wy-
konały plakaty, na których znala-
zły się pozytywne słowa o danej 
klasie. Dzieciom została przeczy-
tana przez wychowawców bajka 
pt. „Puszyste i puchate”, do któ-
rej trzeba było wykonać określo-
ne zadania. Drugiego dnia dzieci 
i nauczyciele ubrali się na żółto 
i wzięli udział w zabawie integra-
cyjnej „Miło, że jesteś z nami”, 
polegającej na kierowaniu do sie-
bie nawzajem komplementów. 

Trzeci dzień to udział w przed-
stawieniach „Żółw i zając” oraz 
„Wilk i zając”, które nacechowane 
były pozytywnymi myślami i sło-
wami. Czwartego dnia w każdej 
klasie odbyła się prezentacja oraz 
pogadanka, która miała na celu 
uświadomić uczniom, że warto 
na co dzień używać dobrych, mo-
tywujących zwrotów, że procen-
tuje to pięknymi reakcjami i nic 
nie kosztuje. Ostatniego dnia po-
stawiono na ruch. Dzieci wzięły 
udział w zajęciach pt.: „Tanecz-
nym krokiem w świat dobrych 
manier” prowadzonych przez 
Szkołę Tańca „Hajdasz”. Wniosek 
z tej inicjatywy był jeden – aby 
być szczęśliwszym, musimy do-
ceniać siebie nawzajem, a dobre 
słowa są najlepszym środkiem do 
tego celu. ~ ISZ

Zbliża się koniec I seme-
stru. Sporo się u nas działo. 
Czas dziś na krótkie podsu-

mowanie…
Po tym jak po wakacyjnej prze-

rwie zastaliśmy zamknięte drzwi 
naszego szkolnego sklepiku, pod-
jęliśmy starania, by znów zaczął 
działać, a produkty w nim sprzeda-
wane były zdrowe. Przystąpiliśmy 
do konkursu „Szkolne Sklepiki 
– Zdrowa Reaktywacja”,  organi-
zowanego przez Fundację Banku 
Ochrony Środowiska. Został po-
wołany Komitet Żywnościowy, 
który utworzyli uczniowie i rodzi-
ce. Rodzice postarali się o profe-
sjonalny projekt przebudowy skle-
piku, wybrali odpowiednie meble 
i potrzebne sprzęty. My przygo-
towaliśmy apel, podczas którego 
promowaliśmy zdrowe odżywia-
nie i aktywny styl życia. W dwóch 
krótkich przedstawieniach „Jaś 
i Małgosia inaczej” oraz „Odży-
wiaj się zdrowo” wzięli udział 
uczniowie i nauczyciele. Była też 
krótka prezentacja multimedial-
na przygotowana przez członków 

Komitetu Żywnościowego. Pani prowadząca sklepik 
zorganizowała degustację sprzedawanych produktów. 
Po przeprowadzeniu wszystkich działań przygotowa-
liśmy opis projektu „Zdrowo jemy i żyjemy!” i zgło-
siliśmy naszą szkołę do udziału w konkursie. W ostat-
nich dniach grudnia ogłoszono werdykt… Zajęliśmy 
trzecie miejsce i otrzymaliśmy grant na przebudo-
wę sklepiku w wysokości 1 500 zł ! Bardzo się cie-
szymy i dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Sklepik działa już od grudnia, a prowadzi go pani 
Agnieszka, mama jednego z naszych uczniów. W skle-
piku można nabyć pyszne kanapki, herbatę i kakao, 
a także zdrowe przekąski. Pani Agnieszce dziękujemy 
za to, że możemy liczyć na porcję zdrowia i życzymy 
zadowolonych klientów!

W październiku, miesiącu dobroci dla zwierząt, zor-
ganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schro-
niska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie, w któ-
rym znajdują się również bezdomne psiaki z naszej 

Gminy. Zebraliśmy blisko 150 kg 
karmy! 

Przed świętami ogłosiliśmy 
zbiórkę darów w ramach Szkol-
nej Szlachetnej Paczki. Zebra-
ne produkty zostały przekazane 
do Parafialnego Zespołu Caritas 
działającego przy Parafii w Prze-
źmierowie, a stamtąd trafiły do po-
trzebujących rodzin. 

23 stycznia odbyły się szkolne 
eliminacje do piątej edycji Ukryte-
go Talentu. Do konkursu przystą-
piła spora grupa uczniów, którzy 
zaprezentowali grę na instrumen-
cie, śpiew i taniec. W ostatni dzień 
przed feriami odbędzie się szkolny 
finał konkursu. 

W tym roku mała niespodzianka 
– organizujemy Gminny Konkurs 
Talentów, któremu patronuje Prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard. Konkurs dla wszystkich 
szkół podstawowych z terenu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne odbędzie się 
w maju. Z niecierpliwością czeka-
my na to wydarzenie.

~ Iwona Kuźniarek, Mariola So-
cha – Kowalska, Ewa Górska
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Z dobrego serca

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kolędować Małemu 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgór-
nym może poszczycić się  wspieraniem ak-
cji charytatywnych. Stało się to już tradycją, 

że w grudniu, tym razem wspólnie z Samorządem 
Szkolnym, zorganizowano zbiórkę rajstop, skarpet 
i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotu-
łach.  Akcję zatytułowano „Skarpeta Świętego Mi-
kołaja”. 10 grudnia po lekcjach trzy koleżanki z kla-
sy IV b, rodzice oraz organizatorka akcji Małgorzata 
Matuszewska złożyli wizytę podopiecznym pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej w Szamotułach. 
Na miejscu spotkali się z serdecznym powitaniem 
i gościnnością. Po  przekazaniu  prezentów bawili 
się i gawędzili z  gospodarzami. – Rozmowy te cza-
sami wywoływały  smutek na twarzach.   Jednocze-
śnie towarzyszyło nam uczucie radości ze spełnienia 
dobrego uczynku. Wierzymy, że choć w niewielkim 
stopniu, ale przyczyniliśmy się do tego, że na chwilę, 
na twarzach  dzieci pojawił się  uśmiech – mówiły 
dziewczynki. Pamiętajmy, że małymi gestami może-
my zmienić świat na lepszy.

 Kolejna  akcja humanitarna pt. 
„Wszystkie kolory świata” pro-
wadzona przez UNICEF, w tar-
nowskiej Podstawówce organizo-
wana jest przez panie B. Drab, A. 
Gustowską i  A. Jankowiak. W jej 
ramach wystawa laleczek mia-
ła miejsce podczas specjalne-
go Walentynkowego Kiermaszu  
28 stycznia, podczas którego można 
było wybrać laleczkę przygotowa-
ną w oparciu o szablon (przyozdo-
bioną w sposób odpowiadający kul-
turze danego kraju), zaopiekować 
się nią, a jednocześnie uratować 
życie dziecku z Sudanu Południo-
wego, przekazując na ten cel da-
rowiznę (1 szczepionka= koszt 10 
zł). Wszystkie zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na szczepie-
nia dzieci w Sudanie Południowym 

w celu ograniczenia śmiertelności 
dzieci. Każdego roku podstawowe 
szczepienia ratują życie prawie 3 
milionów dzieci na świecie. Kupu-
jąc walentynkę charytatywną ratu-
jemy życie dziecka!  Takie chwile 
utwierdzają nas w przekonaniu, że 
WARTO POMAGAĆ!    

Daria Koralewska, Barbara 
Drab, uczennica - Patrycja Dą-

browska kl. IV b

Pomysł zorganizowania 
podczas zimowej przerwy 
świątecznej warsztatów 

muzycznych dla uczniów Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tarnowie Podgór-
nym zrodził się już w zeszłym 
roku, ale wtedy nie udało się go 
zrealizować. W tym roku naresz-
cie było to możliwe. Celem całe-
go przedsięwzięcia było naucze-
nie się przez kilka dni zestawu 
specjalnie zaaranżowanych na 
tę okazję kolęd, pastorałek oraz 
piosenek związanych ze świę-
tami, w opracowaniach na chór 
i orkiestrę. Dzięki życzliwości 
Dyrektora GOK SEZAM Szymo-
na Melosika oraz Kierownika Jo-
lanty Tepper nie było problemu 
ze znalezieniem miejsca, które 
mogłoby spełniać wszystkie wy-
magania, jakie stawia zorganizo-
wanie takich warsztatów. Stało 
się nim nowe Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie, wyposażo-
ne w odpowiednią liczbę sal do 
prób, a także salę na koncert fi-
nałowy.

Oprócz prób na warsztatach 
było miejsce na odpoczynek: 
w przerwach dzieci miały moż-
liwość uczestnictwa w zajęciach 
plastycznych, grach terenowych 
i zabawach, prowadzonych przez 
Zuzannę Szulc. Pani Zuzanna 
była też autorką dekoracji obiektu 
i sceny na czas koncertu.

Przez te kilka dni zajęć (wyjąt-
kowo długa w tym roku przerwa 
świąteczna dała niesamowitą 
okazję zorganizowania kilku-
dniowych warsztatów) powstał 
projekt, który miejmy nadzieję 

usatysfakcjonował nie tylko wy-
konawców, ale i słuchaczy. Go-
dziny pracy uczniów i nauczy-
cieli zwieńczył wspólny, wielki 
koncert finałowy. Publiczność 
jak oczarowana słuchała zna-
nych melodii wyśpiewanych 
i zagranych przez młodych mu-
zyków, nagradzając ich gromki-
mi brawami. Koncert poprowa-
dził (i jednocześnie dyrygował) 
Paweł Joks, który wprowadził 
wszystkich w świąteczny kli-
mat. Oczywiście nie mogło się 
obyć bez utworu na bis – nikomu 
nie było spieszno rozejść się do 
domów, zwłaszcza po tej wspa-
niałej uczcie muzycznej. Sądzę, 
że nie było osoby na widowni, 
która wyszłaby z sali rozczaro-
wana – nasza szkoła to miejsce 
nauki naprawdę utalentowanych 
uczniów, którzy tym koncertem 
bardzo dobitnie to pokazali.

~ Magdalena Moruś
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W Gimnazjum w Czer-
wonaku, 26 stycznia, 
odbył się półfinał po-

wiatu w koszykówce dziewcząt. 
W naszej reprezentacji szko-
ły startowały głównie uczenni-
ce z klas sportowych 3d i 2e, 
więc jechaliśmy pełni nadziei 
na awans do finału. Po zaciętych 
spotkaniach nasze gimnazjalistki 
pokonały Gimnazjum z Lubonia 
19:12, Gimnazjum z Puszczyko-
wa 24:13 i gospodynie Gimna-
zjum z Czerwonaka 24:14. Tym 
samym wygraliśmy cały turniej 
i awansowaliśmy do finału po-
wiatu, który odbył się 2 lutego 
w Swarzędzu. 

Gospodynie były żelaznym fa-
worytem, gdyż na co dzień tre-
nują i reprezentują klub Lider 
Swarzędz w rozgrywkach ka-

detek w Wielkopolskiej Lidze 
Koszykówki. Pierwsze spotka-
nie rozegraliśmy z Gimnazjum 
z Dopiewa. Po bardzo dobrej 
grze pokonaliśmy rywalki 39:17. 
Punkty dla naszego zespołu zdo-
bywały: Wróbel 12, Gibała 10, 
Leśniewska 7, Mikołajczak 6, 
Guźniczak i Dolata po 2. Tym sa-
mym zapewniliśmy sobie awans 
do rozgrywek rejonowych, któ-
re odbędą się na początku mar-
ca prawdopodobnie w Gnieź-
nie. W pojedynku o 1. miejsce 
przegraliśmy z Gimnazjum nr 2 
Swarzędz 22:41. W tym meczu 
punktowały: Mikołajczak i Le-
śniewska po 8, Gibała 6.

Serdecznie gratulujemy naszym 
dziewczętom i życzymy sukce-
sów w Rejonie !

~ Marek Łodyga

Gimnazjum w Tarno-
wie Podgórnym zapra-
sza uczniów klas VI na 

„Drzwi Otwarte”. 21 marca w go-
dzinach 9.00 - 12.00 będzie można 
zapoznać się z całym obiektem 
szkolnym, salą gimnastyczną, 
pracowniami, biblioteką. Odwie-
dzający będą mogli wziąć udział 
w ciekawych eksperymentach 
w pracowniach: m.in. chemicznej 
i fizycznej, obejrzeć obcojęzyczne 
scenki rodzajowe w wykonaniu 
naszych uczniów, a także uczest-
niczyć w rozgrywkach sporto-
wych.

Kto przyjdzie – nie pożałuje, 
a od września z pewnością będzie 
chciał do nas przyjść!

~ GTP

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Drzwi szeroko otwarte
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

II miejsce w finale powiatu

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgór-

nym po południowej stronie drogi krajowej nr 92.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2012.647 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.02.2015 r. do 27.03.2015 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 18.03.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 
9 lutego 2015 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiado-
mości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy:

•	 Baranowo - część działki 222/192
•	 Baranowo - część działki 188/29
•	 Jankowice - część działki 125/1
•	 Lusowo - działka 625/4
•	 Przeźmierowo - lokal użytkowy na działce nr 198
•	 Przeźmierowo - działka 1712
•	 Tarnowo Podgórne - części działki 215

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i naj-
mu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.
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Motyw świata jako te-
atru, życia jako spek-
taklu, człowieka jako 

marionetki jest niezwykle nośny 
w tekstach kultury. Skłania też 
do przemyśleń filozoficznych, 
refleksji nad pozycją człowieka 
w świecie, jego możliwościami 
w kreowaniu swej egzystencji, 
nad odgrywaniem ról, udawa-
niem. Zagadnienia te często przy-
bierają formę pytań stawianych 
sobie przez młodych ludzi, stąd 
powszechnie znaną myśl Willia-
ma Szekspira uczyniono moty-
wem przewodnim tegorocznego 
projektu. Jego celem jest zapo-
znanie uczniów z tekstami lite-
rackimi, w których występuje po-
wyższy motyw, uświadomienie 
młodzieży ludzkiej skłonności do 
przywdziewania masek, udawa-
nia, przyczyn takiego zachowa-
nia i jego konsekwencji. Udział 
w projekcie zadeklarowały  gim-
nazja w: Tarnowie Podgórnym, 
Baranowie, Kaźmierzu, Grzebie-
nisku, Dusznikach, Pniewach. 
Organizatorzy zaproponowali 
uczniom różne działania literac-
kie, redakcyjne, teatralne, zabawę 
w „podchody”, oglądanie spekta-
kli teatralnych.

Świat jest maskaradą. Twarz - 
strój  - głos, wszystko jest udawa-
niem. Wszyscy chcieliby uchodzić 
za coś, czym nie są. Zwodzą się 
nawzajem i nikt nie zna sam sie-
bie – powiedział wybitny malarz 
Francisco Goya. 

Co to jest maska?
W znaczeniu dosłownym to 

całkowita lub częściowa zasłona 
twarzy. Taka jest maska przeciw-
gazowa czy chirurgiczna. W zna-
czeniu przenośnym to poza, uda-
wanie. I to znaczenie maski było 
motywem pierwszego działania 
(„Zakładam maski”) w ramach 
projektu edukacyjno-artystyczne-
go.

Potrzeba maski wpisuje się 
w krąg prywatnych doświadczeń 

LO w Tarnowie Podgórnym

Świat jest teatrem

już od dzieciństwa. Od najmłodszych lat udajemy, 
że jesteśmy kimś innym – dorosłym, ważnym, pięk-
nym, bogatym, niezwyciężonym. Wchodzimy w róż-
ne role, np.: Batmana, Rycerza, Księżniczki, Barbie, 
Aniołka, Diabła, Ważniaka, Cwaniaka, Grzecznego 
Ucznia, Córeczki Tatusia, Syneczka Mamusi, Gadu-
ły, Dorosłego, Pięknego, Bogatego, Niezwyciężo-
nego, Naiwnej Dziewusi, Twardziela, Uwodziciela 
i szereg innych.

Kulturoznawca Levi-Strauss powiedział, że funk-
cją masek jest maskowanie i demaskowanie zara-
zem. Maskowanie to częsty środek relacji między-
ludzkich.

Zakładamy maski, ukrywamy swoją tożsamość, 
aby uchodzić za kogoś , kim nie jesteśmy.

Gadulstwo często maskuje zakłopotanie lub nie-
wiedzę, maska Twardziela skrywa brak pewności 
siebie, Ważniaka – osobę chcącą się przypodobać 
grupie, Naiwnej Dziewusi – osoby bezwzględnie dą-
żącej do celu.  Dlaczego to robimy? Dlaczego ukry-
wamy swoją prawdziwą tożsamość?

Różne są powody – aby dostosować się do kon-
wenansów i zwyczajów społecznych. Najczęściej 
jednak dlatego, że boimy się odkryć siebie. Oskar 
Wilde twierdzi, że z zakładając maski musimy być 
świadomi tego, że one nas demaskują. Doskonale 
wiemy, że np. gadulstwo często maskuje niewiedzę 

lub zakłopotanie, maska Twar-
dziela skrywa brak pewności sie-
bie, Ważniaka – osobę chcącą się 
przypodobać grupie, zaś Naiwnej 
Dziewusi – osoby wyrachowanej.

Powyższym rozważaniom po-
święcone było pierwsze działanie 
zatytułowane „Zakładam maski”. 
Nasi goście, czyli ośmioosobowe 
zespoły złożone z przedstawicie-
li klas III gimnazjów biorących 
udział w projekcie, projektowali 
maski (społeczne, obyczajowe, 
towarzyskie) zakładane w życiu 
codziennym. Następnie układa-
li i prezentowali krótkie scen-
ki teatralne z wykorzystaniem 
stworzonych masek. Nad wyko-
naniem zadań czuwali ucznio-
wie LO. Efekty grupowej pracy 
świadczą o tym, że uczestnicy 
pracowali z dużym zaangażowa-
niem, a zaprezentowane scenki 
dowiodły, że pierwsze działanie 
skłoniło ich do różnych refleksji.

„Tu maska maskę dręczy! 
Zrzućcie maski! Zwykłymi stańcie 
się ludźmi.”

ale też, niestety

„Bo nie ma ucieczki przed gębą, 
jak tylko w inną gębę.”

 / Witold Gombrowicz/

Koordynator projektu  
~ Grażyna Smolibocka
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza  PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Lusowie

Obręb Nr 
działki

Powierzchnia 
nieruchomości

Księgą wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23% VAT)

Wysokość 
wadium

Lusowo 629/1 13 m2 PO1P/00105692/7 2.900,00 zł 145,00 zł

działka nr 629/1 - jest niezabudowana, nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, przez działkę przebiega podziemny kabel energetycz-
ny eNN

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

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 
z 2014r. Nr  poz. 518 z późniejszymi zmianami ) upłynął w dniu 15 grudnia 2014r. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku możliwości zagospodarowania działki 629/1 jako 
odrębnej nieruchomości. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich –  działek nr: 629/2, 628/2, 593.  

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 13 marca 2015r. (piątek) o godz. 9oo, w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115.

•	 Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w ter-
minie do dnia 6 marca 2015r. 
•	 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w  w/wym.  wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 

ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441 w terminie do dnia 6 marca 2015 r.  
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazy-

wać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nie-
ruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone 
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym. 

Na dzień przed przetargiem tj. w dniu 12 marca 2015 r. zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku:
•	 małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełno-

mocnictwem drugiego małżonka,  zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, 
•	 pełnomocnika konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 

z 2014r. Nr  poz. 518 z późniejszymi zmianami ) 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 (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie interne-
towej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.

Uczniowie koła matema-
tycznego „Śladami Ma-
tematyki” , pod opieką 

nauczycieli Anny Gorońskiej 
i Mirosławy Przyłudzkiej-Mo-
ryl, uczestniczyli w „grze miej-
skiej” pod nazwą „Śladami 
Enigmy”. Młodzi matematycy 
przez ponad cztery godziny roz-
wiązywali liczne zagadki oraz 
zwiedzali Poznań trasą wyzna-
czoną przez poznańskich kryp-
tologów. Wszystkie polecenia 
oraz nazwy ulic umieszczone 
zostały w specjalnej aplikacji na 
smartfonach. Zabawa była wy-

LO w Tarnowie Podgórnym

Śladami Enigmy

śmienita, a umysły rozgrzane do granic możliwości. Myślę, że ta-
kich wycieczek będzie więcej…

~ Anna Gorońska
nauczyciel matematyki w LO TP
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Piłkarze GKS Tarnovii in-
tensywnie przygotowywu-
ją się do wiosennej rundy 

rozgrywek. Treningi pierwszej 
drużyny seniorów zostały wzno-
wione w połowie stycznia. Pod-
opieczni trenera Piotra Reissa 
mają szczegółowo przygotowany 
plan zajęć szkoleniowych, któ-
ry uwzględnia pracę nad ogólną 
sprawnościa, treningi techniczno 
– taktyczne oraz mecze kontrol-
ne. Zawodnicy trenują na siłow-
ni, mają zajęcia ze spinningu oraz 
typowo piłkarskie treningi na bo-
isku. Aktualnie trenująca grupa 
seniorów liczy ponad  20 zawod-
ników. Przewidywane są zmia-
ny kadrowe m.in. do IV ligowej 
Warty Międzychód odszedł Karol 
Gregorek. Zanotowano też istotne 
wzmocnienia zespołu. Nowe twa-
rze to znany z występów w Le-
chu Poznań Zbigniew Zakrzewski 
(zdobywca 34 bramek w ekstra-
klasie) oraz aktualny reprezentant 
reprezentacji narodowej U – 18, 
bramkarz Adam Makuchowski. 
Co do pozostałych roszad w dru-
żynie więcej będzie wiadomo po 
rozegraniu zaplanowanych gier 
kontrolnych. 

Przygotowania zespołów GKS Tarnovia  
do rundy wiosennej

Zawodnicy zainaugurowali sparingi meczem z Iskrą Szydłowo (IV 
liga) remisując 3:3.  W kolejnych spotkaniach Tarnowianie zmierzyli się 
z Akademią Reissa wygrywajac 3:0 oraz z grającym w Centralnej Lidze 
Juniorów zespołem Lecha Poznań. W tym rozegranym na boisku przy 
ulicy Bułgarskiej spotkaniu padł remis 2:2. 

W kolejnym, rozegranym 3 lutego w Baranowie sparingu, zespół Tar-
novii uległ Victorii Września 1:3. Natomiast w rozegranym 5 lutego 
spotkaniu z 1920 Mosina grali głównie zawodnicy, którzy są obecnie 
na testach w klubie oraz gracze drużyny rezerw i juniorów. Czwarto-
ligowcy z Mosiny zwyciężyli 3:1. Trener Piotr Reiss miał możliwość 
sprawdzenia w grze kandydatów do gry w pierwszej drużynie Tarnovii, 
co było głównym celem tego sparingu.

W planach są już następne spotkania:
• 19 lutego o 19.00 GKS Tarnovia - Orzeł Biały Koźmin (Jarocin),
• 26 lutego o 19.00 GKS Tarnovia - Victoria Września (Jarocin),
• 5 marca o 19.00 GKS Tarnovia - Iskra Szydłowo (Baranowo),
• 8 marca GKS Tarnovia - Grom Plewiska (Baranowo).

Początek rozgrywek zaplanowany jest na 21 marca i drużyna Piotra 
Reissa zmierzy się w nim na własnym boisku z Polonią Środa Wielko-
polska.

Również pozostałe drużyny GKS Tarnovia rozpoczęły przygotowa-
nia do rozgrywek rundy wiosennej. Zespół rezerw grający w A klasie 
rozpocznie rozgrywki 21 marca meczem z Rzemieślnikiem Kwilcz. 
Dobrze spisujący się jesienią zespół juniorów młodszych będzie grał 
w tzw. „okręgowej” grupie mistrzowskiej mając za rywali dwa zespoły 
Lecha Poznań, Mieszka Gniezno, Poznaniaka Poznań, UKS Dyskobolię 
Grodzisk, Kotwicę Kórnik oraz Orkan Konarzewo. 

W pierwszym spotkaniu juniorzy zagrają w Poznaniu z Lechem.

GKS Tarnovia
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Szósty rok z rzędu najlepsi sportowcy reprezen-
tujący kluby z terenu Gminy Tarnowo Podgór-
ne otrzymali stypendia sportowe. W tym roku 

Wójt Tadeusz Czajka przyznał ich o trzy więcej niż 
w ubiegłym, czyli 26. 

lp. dyscyplina klub liczba 
osób

1 badminton

UKS  
Baranowo 1

UKS Orkan  
Przeźmierowo 1

2 karate KK Samuraj  
Przeźmierowo 2

3 kolarstwo KK Tarnovia  
Tarnowo Podgórne 13

4 kręglarstwo  
klasyczne

KS Alfa Vector  
Tarnowo Podgórne 4

5 lekka atletyka UKS Sprint  
Przeźmierowo 1

6 taekwondo 
olimpijskie

UKS Atlas  
Tarnowo Podgórne 4

razem 26

~ Anna Lis

STYPENDIA 
SPORTOWE 2015

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 35 
ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz uchwały Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr LXX/918/2014 z dnia 26.08.2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość

WYKAZ

adres nieruchomości Baranowo ul. Szamotulska
oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo, działka 234/8, powierzchnia 1260 m2

księga wieczysta KW PO1P/00204644/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości działka nr 234/8 położona jest w rejonie węzła łączącego drogę Poznań-Pniewy i Poznań–Szamotuły, graniczy 

z nieruchomością zabudowaną (działka 234/7) budynkiem mieszkalnym, którą właściciel zamierza sprzedać. 
w/wym. działka jest nie zabudowana, na działce znajdują się  pozostałości fundamentów po rozebranym budyn-
ku, teren działki płaski porośnięty kilkoma drzewami

przeznaczenie nierucho-
mości w mpzp 

działka nr 234/8 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dla w/wym. działki została wydana decyzja Nr WZP.6730.155.2014 z dnia 14 listopada 2014r. w 
sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla budowy budynku usługowego. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .  
cena sprzedaży brutto  
(w tym 23% VAT)

247.700,00 zł

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 23 marca 2015r. włącznie. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 9 lutego 
2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 2 marca 2015r. włącznie.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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1 maja odbędzie się druga edycja Biegu Unijne-
go, podczas którego uczestnicy tak jak w ubie-
głym roku będą mieli do pokonania dziesięcio-

kilometrową trasę wiodącą ulicami Przeźmierowa. 
Poza klasyfikacją generalną kobiet i mężczyzn, indy-
widualną i w poszczególnych grupach wiekowych, 
pojawi się klasyfikacja sołecka, której wyniki będą 
wliczane do Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zgłoszenia można dokonać drogą elek-
troniczną za pośrednictwem strony www.czasnachip.
pl/2015/przezmierowo.php do 20 kwietnia lub do 
wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie www.bieg-unijny.pl. Partnera-
mi Biegu Unijnego 2015 są firmy: Modeco, Centrum 
Terapii Manualnej, C.H. Auchan Swadzim oraz Nis-
san Polody. Elektroniczny pomiar czasu zapewni fir-
ma CzasNaChip.pl. ~ A.Lis

Najwyżej punktującą drużyną drugiego turnie-
ju minikoszykówki ósmej edycji „Pierwsze-
go kroku do basketu” była SP Tarnowo Pod-

górne. W pierwszym meczu pokonała SP Skórzewo 
38:6, a w drugim SP Dąbrówka 35:8. Turniej odbył 
się 17 stycznia w hali sportowej OSiR w Przeźmie-
rowie.

Wyniki wszystkich meczów przedstawiają się na-
stępująco: 

SP Tarnowo Podg. vs. SP Skórzewo - 38:6
SP Przeźmierowo vs. SP Skórzewo - 16:25
SP Tarnowo Podg. vs. SP Dąbrówka - 35:8
SP Przeźmierowo vs. SP Dąbrówka - 16:25

W ramach Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne od-
był się II Indywidualny Turniej Kręglarski o Puchar Dyrek-
tora OSiR Tarnowo Podgórne. Impreza odbyła się 17 stycz-

nia w kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. Zwyciężyło Sołectwo 
Lusowo, które po eliminacjach i finałach zgromadziło na swoim koncie 
1 084 pkt. Drugie i trzecie miejsce przypadło Sołectwu Sady, które zdo-
było 1 042 i 1 040 pkt. Czwarte miejsce zajęło Tarnowo Podgórne (1 
035), a piąte Lusowo (1 027).

Wyniki po pięciu konkurencjach Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne 2014/2015 przedstawiają się następująco:

LP. SOŁECTWO KOP NORDIC 
WALKING

BIEG 
7,5 KM

BIEG 
4 KM

KRĘ-
GLE

SUMA

1 Baranowo 14 13 12 12 11 62
2 Batorowo 11 - - - - 11
3 Ceradz Ko-

ścielny
- - - 10 - 10

4 Chyby - - 8 16 8 32
5 Góra - - - - - -
6 Jankowice - 16 13 - 9 38
7 Kokoszczyn 13 - 11 - - 24
8 Lusowo 8 11 10 15 16 60
9 Lusówko 10 14 14 - 13 51
10 Przeźmiero-

wo
16 10 15 13 10 64

11 Rumianek - - - - 12 12
12 Sady 9 15 9 11 15 59
13 Sierosław - - - - - -
14 Swadzim - - - - - -
15 Wysogotowo 12 - - - - 12
16 Tarnowo Pod-

górne
15 12 16 14 14 71

Kolejną sołecką konkurencją będzie piłka nożna halowa, której tur-
niej odbędzie się 22 lutego w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

~ Ania Lis
MINIBASKET

Sołecki Turniej Kręglarski

MIEJ-
SCE

DRUŻYNA
ME-
CZE

PUNK-
TY

KOSZE ZDOBY-
TE:STRACONE

1 SP Tarnowo Podg. 4 8 130:19

2 SP Skórzewo 4 5 99:70

3 SP Lusowo 2 4 68:16

4 SP Przeźmierowo 4 4 46:113

5 SP Dąbrówka 2 3 37:55

~Anna Lis
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 bieg lwa

24 lutego ruszają zapi-
sy do Biegu Lwa IV. 
Półmaratonu w Tarno-

wie Podgórnym. Już dziś wiado-
mo, że impreza została wybrana 
przez znaną w całej Polsce Druży-
nę Szpiku i jedną z największych 
grup biegowych w naszym kraju 
– Night Runners na organizację 
swoich Mistrzostw na dystansie 
półmaratońskim. Zapowiadamy 
także konkurs dla dzieci na pro-
jekt medalu Biegu Lwiątek.

Drużyna Szpiku to grupa wo-
lontariuszy działających bezin-
teresownie, z potrzeby serca na 
rzecz osób chorych na nowotwory 
krwi, w szczególności na białacz-
ki. W jej szeregach są sportowcy, 
gwiazdy znane ze szklanego ekra-
nu i pierwszych stron gazet, poli-
tycy, dziennikarze, a wśród nich: 
Julia Michalska, Anita Włodar-
czyk, Szymon Ziółkowski, Mo-
nika Drybulska, sprinter Marcin 
Urbaś, Katarzyna Bujakiewicz, 
Magda Stużyńska, Magda Stecz-
kowska, Olga Bończyk, Sylwia 
Grzeszczak, Mezo, zespół Arka 
Noego. Obok znanych nazwisk 
ten zespół tworzy cały szereg ano-
nimowych ludzi. Szefową druży-
ny jest Dorota Raczkiewicz – bie-
gaczka. Nie jest jedyną amatorką 
tej aktywności fizycznej – stąd 
pomysł na Mistrzostwa Drużyny 
w półmaratonie.

Grupa Night Runners to jak 
sama nazwa wskazuje biegacze 
preferujący wieczorne treningi. 
By dołączyć do „Night Runners-
-ów” nie trzeba spełniać żadnych 
kryteriów, wystarczą chęci, by za-
cząć biegać. – Trudno to dokład-
nie oszacować, ale myślę że bę-
dzie to kilka tysięcy osób – mówi 
o liczbie członków NR Tomasz 
Makowski, pomysłodawca grupy. 
O frekwencję na Mistrzostwach 
nie ma się zatem co martwić. Tym 
bardziej, że to już trzecie Mistrzo-
stwa Night Runners w półmarato-
nie. – Co ciekawe, pierwsza edy-
cja odbyła się również przy okazji 
Biegu Lwa. Drugie były w Płoc-

Bieg Lwa Mistrzostwami Drużyny Szpiku  
i Night Runners!

ku przy Półmaratonie Dwóch Mo-
stów. Teraz z przyjemnością wra-
camy do Tarnowa Podgórnego. 
Wiemy, czego możemy się spo-
dziewać – bardzo dobrze zorga-
nizowanej imprezy, ze świetnym 
zespołem organizacyjnym – pod-
kreśla Tomasz Makowski.

Bieg Lwa to również zawo-
dy dla dzieci i młodzieży – Bieg 
Lwiątek. Tym razem organizato-
rzy postanowili oddać w ręce sa-
mych uczestników możliwość za-
projektowania medalu, jaki każdy 
z małych sportowców otrzyma na 
mecie. Zdjęcia prac powinni nad-
syłać rodzice bądź opiekunowie 

na adres: bieglwa@gmail.com do 
22.02.2015, wpisując w tytuł ma-
ila: „Konkurs na medal”. Techni-
ka wykonania pracy – dowolna. 
Wybrany projekt zostanie wyko-
nany, a jego autor nagrodzony. 

Szczegółowe informacje o Bie-
gu Lwa oraz wszelkich dodatko-
wych aktywnościach związanych 
z imprezą znajdują się na stronie 
www.bieglwa.pl oraz profilu im-
prezy na Facebooku. 

~ bieg lwa
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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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i na koniec...
Naszej koleżance,

Marii Stachowiak
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
składamy wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci 

Ojca
Dyrektorzy szkół i przedszkoli publicznych 
z Gminy Tarnowo Podgórne oraz Dyrektor 

i pracownicy Gminnej Jednostki Oświatowej 

Panu Jackowi Sikorskiemu 
i jego najbliższej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

składają sąsiedzi  
z ul. Ogrodowej w Chybach

PODZIĘKOWANIA 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Sadów za okazane mi zaufanie 
i oddane na mnie głosy w wyborach na sołtysa  naszej miejsco-

wości.
 Elżbieta Nowaczyk

Serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej za wzorową współpracę 
i pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. Mieszkańcom dzię-

kuję za tak liczne przybycie na wyborcze zebranie wiejskie,
 Zygmunt Gałka, były sołtys Sierosławia

Drodzy Mieszkańcy Lusówka!

Pragnę podziękować wszystkim za liczne przybycie na zebranie 
wyborcze oraz za wybór na następną kadencję.

Doceniam okazane mi zaufanie i zapewniam, iż dołożę wszelkich 
starań, aby jak najlepiej reprezentować interesy wszystkich miesz-
kańców naszej wioski. 
Chciałabym również podziękować całej Radzie Sołeckiej za współ-
pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz naszej społecz-
ności.
 Z poważaniem – Zdzisława Piszczyńska Sołtys Lusówka

Wyrazy głębokiego współczucia 
Panom Grzegorzowi  

i Pawłowi Kaczmarkom  
z powodu śmierci Matki 

Marianny Kaczmarek  
w imieniu mieszkańców 
Wysogotowa i własnym 

składa Sołtys Elżbieta Szymkowiak

Naszej Koleżance  
Celinie Targowskiej  

wyrazy współczucia z powodu 
śmierci męża  

składają Koleżanki i Koledzy z Klubu 
Seniora w Tarnowie Podgórnym.Naszej Koleżance Geni Żak wyrazy 

szczerego i głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 
Syna Jarosława 

składają Zarząd i Członkowie  
Klubu Seniora Sady

Naszej drogiej Koleżance 
Mirosławie Golak  

głębokie i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Teściowej  
składają koleżanki i koledzy 

z Klubu Seniora w Baranowie

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

    Emily Dickinson

Edwardowi Sobańskiemu
Prezesowi  Spółki Tarnowska Gospodarka 

Komunalna TP-KOM
Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Teścia  

Edmunda Tatarskiego

Składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

z pracownikami Urzędu Gminy,  
Przewodniczący Rady Gminy  

Grzegorz Leonhard z Radnym oraz Sołtysi

Żegnając przyjaciela, nie płacz,  
ponieważ jego nieobecność ukaże ci to,  

co najbardziej w nim kochasz. 
   Khalil Gibran

Z wielki żalem żegnamy 
Śp.

 Edmunda Tatarskiego
Wszystkim, których Jego śmierć  

dotknęła, składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Maja i Andrzej, Grażyna i Krzysztof, 
Bogusia i Janusz, Lila, Ewa i Krzysztof

Wszystkim, którzy byli z nami  
w tych trudnych chwilach, za wyrazy 

współczucia, okazane wsparcie i liczny 
udział w ostatniej drodze naszego syna 

Zbysława Bułszewskiego 
serdecznie dziękujemy

   Rodzice

Z wielkim smutkiem
zawiadamiam, że dnia 22.01.2015 r. 

zmarła

Śp. Maria Witkowska
Całe swe życie przeżyła w 

Przeźmierowie.
Była osobą skromną, inteligentną, 

kochała Boga i ludzi.
Będzie nam Jej brakowalo

Wyrazy współczucia kierujemy
do męża i rodziny

Za wyrazy współczucia, okazane 
wsparcie i udział w ostatniej 

drodze mojego 
męża Edmunda Tatarskiego 
serdecznie wszystkim dziękuję. 

Elżbieta Tatarska
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DAM PRACĘ
• Szukam opiekunki do dwojga 
dzieci (6 mies. i  3,5 roku) w  miej-
scowości Bytyń. Proszę o  kontakt 
pod nr 601 068 158
• Krawcowa, pomoc krawiecka pilnie 
potrzebna - 501 07 12 16
• Poszukuję sumiennej i  dokład-
nej Pani do pomocy w domu 2 razy 
w tygodniu w Sierosławiu. Telefon 
515-33-60-51
• Zatrudnię przedstawiciela han-
dlowego, mile widziana znajomość 
języka niemieckiego lub angielskie-
go. Podanie + CV proszę przesyłać 
na: maciej.d@puste.pl

• Zatrudnię odpowiedzialne i uczci-
we Panie do sprzątania z Przeźmie-
rowa, Lusowa i  okolic. tel. 603-
635-878
• Zatrudnię magazyniera z prawem 
jazdy B, na 1/2 etatu. Przeźmierowo 
61 663 79 15 
• Zatrudnię sekretarkę do biura. 
Wymagana bardzo dobra znajomość 
języka niemieckiego. Podanie + CV 
proszę przesłać na: mo@eurowin-
denergy.pl
• Zatrudnię brukarzy. Firma Zakład 
Drogowo-Budowlany Krzysztof Ja-
worski przyjmie do pracy brukarzy. 
Praca w  okolicach gminy Tarnowo 
Podgórne i  Dopiewo. Proponuje-

reklamy~praca

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: 10.02.2015 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: Koncert Noworoczny, fot. K. Ratajczak.

my umowę o pracę oraz atrakcyjne 
wynagrodzenie. Zainteresowanych 
proszę o  kontakt: 606 41 77 99, 
zdbjaworski@wp.pl
• Zatrudnię mobilną pomoc domo-
wą w Lusówku. Opieka nad dziećmi, 
prace domowe. tel. 506-788-499

SZUKAM PRACY
• Technik informatyk, prawo jazdy 
kat. B, uprawnienia na wózek wi-
dłowy, znający język angielski szu-
ka pracy. tel. 604 434 489

• Szukam pracy: Szpachlowanie, 
Malowanie - Szybko, Tanio i Profe-
sjonalnie. Tel.572656956. 
• Kosmetyczka z dojazdem do klien-
ta-pedicure, manicure, rzęsy, hybry-
dy, itp.510-798-699
• Posprzątam dom, mieszkanie, so-
lidnie 511 578 654
• Młoda atrakcyjna, wykształcona, 
angielski, niemiecki, francuski, kom-
puter, prawo jazdy B, szuka pracy - 
600 209 097

Tel. 887 887 203

ZATRUDNI¢
KIEROWCÓW KAT. CE

ZAŁADUNKI
W TARNOWIE PODGÓRNYM

• TRASY W KÓŁKACH •
• CODZIENNE POWROTY • 

• DWUZMIANOWY SYSTEM PRACY •

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

w Górze
739 260 266

Rozglądasz się za reklamą?

- katalogi,
- foldery,
- ulotki,
- druk cyfrowy,
- fotografia produktowa...

Studio graficzne

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148
tel. 601 70 55 41, biuro@pwprojekt.pl
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reklama

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

SZEREGOWCE
NA SPRZEDAŻ 

Tarnowo Podgórne
ul. 23 Października

68,50 m2- 94,50 m2 

cena od 299 000 zł

FORALL INVEST 
kontakt: 601 934 902
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 reklama

DREWNO - 110,-

604 305 402

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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.

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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, sa-
nitarnej, wodociągowej, deszczowej, pełnego oświetlenia ulicznego.

1/2 bliźniaka 82 m2 z działką 239 m2 tylko 271 400 zł
3309 zł/m2

bliźniak 116,6 m2 na działce 450 m2 tylko 395 000 zł
3387 zł/m2

szeregowiec 140 m2 na działce 261 m2 tylko 417 000 zł
Promocja: 2978 zł/m2

dom wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2 tylko 464 000 zł
Biuro sprzedaży: 

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

Gmina Tarnowo Podgórne

N
O

W
O

Ś
Ć

!

Mieszkania  41 m2            tylko 168 100 zł
w prezencie ogródek 60 m2  i miejsce postojowe 
Mieszkanie  72,4 m2         tylko 253 400 zł
w prezencie ogródek 106 m2 i  miejsce postojowe 

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

USŁUGI BUDOWLANE
• KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW •

• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ •

661 095 368

SPRZEDAM
NOWY DOM

działka: 700 m2

cena: 2 600 zł/m2 brutto

661 095 368
790 261 524

PLC ELECTRIC
tel. 503 779 451

Produkuj prąd
z przydomowej

elektrowni

Dofi nansowania

40%
ogniwa solarne,

szybki zwrot
z inwestycji

ogniwa solarne,
szybki zwrot
z inwestycji
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

ARCHITEKT
PROJEKTY BUDOWLANE

arx.org.pl
601 726 802

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.

49 zł

Zapraszamy!

– Manicure i pedicure z malowaniem opi  59 zł
– Gel Color opi lub Essi (stopy lub dłonie)  59 zł
– Mikrodermabrazja+maska+masaż dłoni  59 zł
– Masaż modelujący lub relaksacyjny (1 godz.)  59 zł
– Endermologia (40 min.)     49 zł

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet specjalnie dla Was, 
drogie Panie przygotowalismy super promocje!

     SPRZEDAM MIESZKANIE  
84m2 w Tarnowie Podgórnym  
          Tel. 692 308 095 
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Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Oddam 
ziemię

516 066 984

061 814 27 12 

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

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!
NAPRAWA, 

 

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

Profil 6-komorowy 
w cenie 3-komorowego!

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD 139 zł netto/m 2

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

Restauracja

Rezerwacja stolika tel. +48 510 110 140
e-mail: hotel@hotel-solei.pl

ul. Wałecka 2, Poznań

KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA
DANIA TWORZONE OD PODSTAW

MENU SEZONOWE 

rodzinne obiady 
romantyczne kolacje 

przyjęcia 
spotkania �rmowe 

imprezy integracyjne

Hotel Rezydencja Solei

ALERGIE
ODCZULANIE
Sprawdź: Bakterie,
Wirusy, Pasożyty,

Bolerioza

tel. 723 079 003

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

tel: 606-261-239
mail:protetyka@europoczta.pl

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

SKŁAD WĘGLA MROWINO
OFERUJE:

• POLSKI WĘGIEL
• BRYKIET KOMINKOWY REKORD

TEL. 662 333 188, 602 111 935
Mrowino, ul. Poznańska 28

BEZPOŚRENIO Z POLSKICH KOPALŃ
Certyfi kowana sprzedaż

WĘGIELTANIEJE!

REHABILITACJA W DOMU PACJENTA

PIERWSZA KONSULTACJA  G R A T I S !

tel. 501 007 605

Magister rehabilitacji ruchowej oferuje:
- masaż limfatyczny
- rehabilitacja po udarach i urazach ortopedycznych
- masaż klasyczny

DOJAZD DO
PACJENTA!
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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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

US¸UGI 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

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)

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
SPRZĄTANIE BIUR, 

MIESZKAŃ, DOMÓW
DOKŁADNIE I SOLIDNIE

tel. 603-635-878

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 KSIĘGOWYCH 

I KADROWO-PŁACOWYCH

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

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
W¢GIEL

W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Przyjmujemy zamówienia na materiał siewny zbóż
i ziemniaki sadzeniaki.

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

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo
www.ptbud.pl

508 33 22 20

od

69 z∏z materia∏em

TANIO i SOLIDNIE

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

tel. 514 676 041

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 –

U NAS NAJTANIEJ!
Rozpuszczalniki: 
Birol, Nitro, Nafta, Aceton, 
Ksylen, Beznzyna ekstrakcyjna, 
Chlorokauczukowy, 
Zmywacz sitodrukowy, 
Izopropanol, Szkło wodne, 
Płyny do biokominkow, 
Denaturat, Spirytus odwodniony, 
Spirytus do wymiennikow ciepła, 
Soda kaustyczna i wiele innych.
Chemia samochodowa: 
Płyny do chłodnic, 
Płyny do spryskiwaczy.

Odbiór osobisty  
lub dostawa do klienta!

Napełniamy też 
opakowania kupującego !

Producent: Deliker Sp.z o.o.
62-081 Przeźmierowo, 

ul. Magazynowa 5
tel. 61 8141 261

deliker@deliker.pl, www.deliker.pl
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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

STOMATOLOGIA

tel. 786 833 331
na kiermaszu części w Przeźmierowie

Sprzedam zaprowadzony
punkt gastronomiczny

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

kom. 602 659 208

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

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

RUMIANEK, CERADZ, WYSOGOTOWO 
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  SADY 0,5 HA, BATOROWO 1,75HA,
TARNOWO 5HA

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

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

Kinezyterapia, elektroterapia,
magnetoterapia, ultradżwięki

NEUROLOG
SPECJALISTA

REHABILITACJI MEDYCZNEJ

lek. med. Krzysztof Kutzner
Gabinet ul. Lubeckiego 6 A
Pon. i piątki 16.00 - 19.00

Rehabilitacja w domu pacjenta

tel. 502 176 003

Bardzo krótkie terminy
(skierowanie od lekarza rodzinnego)

w • Poradni Pulmonologicznej •
do lekarza specjalisty • pediatry - pulmonologa •

Poznańskie Centrum Zdrowia
BEZPŁATNE wizyty w ramach umowy z NFZ

Tarnowo Podgórne ul. Sportowa 1
tel. 61 6636420, 61 8146392
i • Poradni Laryngologicznej •
w Kaźmierzu ul. Orzeszkowej 6

tel. 61 2918128, 782859310

lek. AGNIESZKA RYBARCZYK

- dopochwowe
- położnicze
- piersi

Wizyty proszę umawiać telefonicznie
tel. 696 488 725

ul. Jasna 8 Tarnowo Podgórne
środy i piątki od 15-tej

SPECJALISTA

GINEKOLOG
POŁOŻNIK

USG

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

tel. 508 610 256

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

PRASOWANIE
570 728 574

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
ANGIELSKI
FRANCUSKI
NIEMIECKI
600 209 097
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EKSPERCI OD DOSKONAŁEGO WYGLĄDU

Miej odwagę
być piękna!

Zadbaj o siebie zimą, 
abyś wiosną wyglądała pięknie!
 
Proponujemy Ci:

cudownie odświeżający, wygładzający, odżywczy zabieg dla zmęczonej po zimie skóry twarzy: 
oxybrazja + peeling migdałowy Mandelac w specjalnej cenie 99 zł / regularna cena 140 zł

pozbycie się problemu z zarostem pod pachami za pomocą ultranowoczesnego lasera 
diodowego – 3 zabiegi w cenie 450 zł / regularna cena 600 zł

zlikwidowanie postarzającej twarz lwiej zmarszczki przy użyciu 
toksyny botulinowej w cenie 400 zł / regularna cena 500 zł
 
Umów się już dziś!

Zadzwoń do nas +48 533 515 001
ul. Rynkowa 146, 62-081 Przeźmierowo, www.dermatis.com.plP

R
O

M
O

C
JA

Uwaga! Nowość! Już w ofercie zabiegi laserem frakcyjnym c02 Bison Medical MoreXel.



Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

Wystarczy wype³niæ formularz ZAP-3,
a Twoje pieni¹dze bêd¹ tam, gdzie Ty!


