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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

112 Szanowni Państwo!
Ankieterzy zakończyli już wywiady w ramach prowadzonych 

badań  opinii publicznej – teraz trwa opracowanie wycinków, 
które będziemy prezentować od przyszłego numeru „Sąsiadki-
-Czytaj”. Państwa opinie i spostrzeżenia będą jednym ze źró-
deł informacji przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego na lata 
2016-2020. Prace nad tym dokumentem już ruszyły. Wójt powołał 
Zespół Konsultacyjny – o tym jak szeroki jest jego skład można 
przekonać się czytając materiał na łamach gazety,

Zachęcam do lektury wspomnień o pracy w pierwszych latach 
wolnego samorządu pióra Przewodniczącego Rady Gminy I i II 
kadencji Józefa Grajka. Moją szczególną uwagę przykuł zapał 
i entuzjazm, z jakimi pracowali wtedy mieszkańcy na rzecz Gmi-
ny. Warto ten artykuł przeczytać!

Serdecznie pozdrawiam ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

30 marca o 16.00 przy ul. Zachodniej 3 w Tarnowie Podgór-
nym (budynek strzelnicy) odbędzie  się posiedzenie wspól-
ne Komisji Rady Gminy, podczas którego zaprezentowana 

zostanie „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Po-
znań” .

Projekt jest realizacją zapisanego w Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Poznańskiej programu 1.1 – Koncepcja zagospodarowania przestrzen-
nego Metropolii Poznań.

Opracowanie przygotowuje Centrum Badań Metropolitalnych – jed-
nostka badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem projektu jest opracowanie spójnej, zdefiniowanej 
obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania 
problemów rozwojowych koncepcji kierunków rozwoju przestrzenne-
go metropolii oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowanych i chcących wziąć udział w dyskusji zapraszamy!
~ Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta

Zapraszamy na debatę

PODZIĘKOWANIA 
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi 
 Jan Paweł II

Pani Wanda Grygier Sołtys miejscowości Góra
Oddanie i praca dla innych ludzi jest rzeczą trudną i wymagającą 

wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Podjęła Pani ten trud zyskując olbrzy-
mi szacunek i uznanie. 

Za lata wielkiego zaangażowania i ogromnej życzliwości serdecznie 
składamy serdeczne podziękowania!

Mieszkańcy, Rada Sołecka i Sołtys Góry 

Wycieczka

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa organizują wycieczkę na Wi-
leńszczyznę do Solecznik. W programie zwiedzanie Wilna.

Zapisy u sołtysa tel 508 355 505.  ~ Sołtys Katarzyna Preyer
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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

Jak weryfikowane są dane podatkowe 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

W tym roku Gmina przeznaczyła środki na przeprowadzenie 
bezpłatnej kastracji i sterylizacji – akcję będziemy prowa-
dzić do czasu wykorzystania zarezerwowanej puli pienię-

dzy. Proszę o kontakt w tej sprawie z Andrzejem Korpikiem z Wydziału 
Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy  
tel. 61 8959 226. 

W Tarnowie Podgórnym spotyka się na prywatnych 
posesjach garaże, budynki gospodarcze, warsztaty i inne 

budowle wybudowane w sposób ewidentnie sprzeczny 
z zapisami prawa budowlanego (zbyt blisko granicy 

działki lub poza linią zabudowy). Zapewne obiekty 
takie zostały pobudowane bez wymaganych pozwoleń 

na budowę i jak się domyślam nie figurują również 
w ewidencjach Gminy. W konsekwencji prawdopodobnie 

również nie są naliczane i pobierane od nich należne 
podatki od nieruchomości. Budzi to konsternację u osób, 

zachowujących narzucony ład przestrzenny i uczciwie 
płacących podatki od nieruchomości. Zatem mając na 

względzie zasadę solidarności społecznej stawiam pytanie, 
czy Gmina podejmuje jakieś czynności lub planuje 

podjąć czynności w tym zakresie celem wyegzekwowania 
należnych podatków i opłat?

Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz po-
datku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą 
stosowną ewidencję podatkową. Ewidencja podatkowa nieru-

chomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, 
w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez 
podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku 
rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, 
w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, 
w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Wydział Finansowy Urzędu Gminy  prowadzi systematyczną weryfi-
kację złożonych zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby  prawne in-
formacji i deklaracji. Należy podkreślić, że rzetelność  i prawidłowość 
danych zawartych w stosownych dokumentach potwierdzana jest przez 
podatników poprzez złożenie na dokumentach podpisu.

Część pobudowanych obiektów niebędących budynkiem czy podle-
gającą opodatkowaniu budowlą, to tzw. obiekty budowlane nie połączo-
ne trwale z gruntem, takie jak: kioski, pawilony, obiekty kontenerowe. 
Obiekty te, jeżeli nie są związane z prowadzoną działalnością gospodar-
czą, nie podlegają opodatkowaniu.

Dziękując za wskazanie problemu, chciałbym zapewnić, że mam świa-
domość, iż prawidłowe opodatkowanie przedmiotów opodatkowania ma 
wpływ na wysokość dochodów Gminy. Stąd zachodzi również koniecz-
ność sprawdzania w tzw. „terenie” przedmiotów opodatkowania. Czyn-
ności sprawdzające były i w dalszym ciągu będą przeprowadzane, zarów-
no w roku 2015, jak w i kolejnych latach.

Jestem posiadaczem psa z Przeźmierowa i interesuje 
mnie czy jest szansa, aby w parku przy ulicy Rynkowej 

powstał wybieg dla psów? W tym roku przystąpimy do projektowania nowoczesnego 
i atrakcyjnego dla mieszkańców zagospodarowania Parku 
im. St. Kanikowskiego. Przewidywany zakres funkcjonal-

ny zostanie poddany konsultacji społecznej. To pozwoli na określenie 
oczekiwań mieszkańców co do sposobu zagospodarowania tego miej-
sca. Pana propozycja również zostanie rozważona. 

Czy jest możliwość bezpłatnej sterylizacji, kastracji 
kotów? W pobliżu naszego domu widzimy gromadkę 

bezdomnych kotów. Niedługo może się ona powiększyć,  
co mnie bardzo niepokoi. Czy przewidziane są fundusze  

na ten cel? 
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Baranowo

 Ogłoszono przetarg na projekt przebudo-
wy ul Wspólnej/Przemysława

Lusowo

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

 Podpisano umowę na projekt kolejnego 
odcinka ścieżki rowerowej w ul. Wierz-
bowej

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

 Trwa opracowywanie projektu moderni-
zacji dworku

Przeźmierowo

 Podpisano umowę na projekt przebudo-
wy ul. Kościelnej

 Podpisano umowę na projekt płyty Ryn-
ku

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

 Podpisano umowę na projekt przebudo-
wy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerbero-
wa, Modrakowa 

Wysogotowo

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej chodnika na ul. Skórzewskiej 

 Zakończono przebudowę ul. Żytniej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 







 In
w

es
ty

cj
a 

za
ko

ńc
zo

na
 / 






 In
w

es
ty

cj
a 

re
al

iz
ow

an
a 

/ 





 Z
ak

oń
cz

en
ie

 p
rz

et
ar

gu
, w

yb
ór

 w
yk

on
aw

cy
 / 






 P
rz

et
ar

g 
tr

w
a 

/ 





 P
rz

yg
ot

ow
yw

an
ie

 d
ok

um
en

ta
cj

i

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego 
Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza konkurs 

plastyczny pod hasłem 

„Taką moją Gminę lubię, taką znam”
Konkurs skierowany jest do dzieci ze wszystkich 

szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy i będzie 
oceniany w następujących  grupach wiekowych: 

 –klasy 1-3, klasy 4-6, przedszkola: grupy wiekowe 
3-4 latki oraz 5-latki.

Informacji na temat tego konkursu udzielają 
dyrektorzy placówek edukacyjnych. 

Prace należy złożyć do 16 kwietnia, a wręczenie 
nagród nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Gminy 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

A może w październiku 
do Francji?

Koło Seniorów w Przeźmierowie zaprasza wszystkich chętnych 
na wycieczkę do Francji, na Lazurowe Wybrzeże w dniach  
2 – 11 października 2015 r. W programie m.in. Nicea, Monako, 

Cannes, Monachium, La Salette. Cena 600 zł i 200 euro.
Informacji na temat programu i warunków pobytu udziela pilot Ja-

nusz Baraniak – tel. 602 716 697. Zapisy są przyjmowane w Agencji 
PZU przy ul. Poznańskiej 92a w Tarnowie Podgórnym lub drogą inter-
netową u pilota: s.baraniak@@interia.pl. 

 Zapraszamy!

Razem obchodzimy  
25 lat Samorządu 

Cały 2015 rok świętować będziemy 25-lecie samorządu tery-
torialnego. Jak już pisaliśmy w styczniowym numerze gazety 
chcemy przybliżyć Państwu to, jak zmieniała się nasza Gmina w 

ciągu ostatniego ćwierćwiecza. W maju na uroczystą sesję Rady Gminy 
zaprsimy tych, którzy już w końcu lat 80-tych zakładali komitety oby-
watelskie, tych, którzy zasiadali w kolejnych kadencjach Rady Gminy 
oraz tych, którzy tworzyli gminne stowarzyszenia. Wszystkim wydarze-
niom w ramach obchodów będzie towarzyszyło okolicznościowe logo.

Dzisiaj zapraszamy do pierwszego konkursu skierowanego do naj-
młodszych (informacja poniżej). Przedstawiamy także wspomnienia Jó-
zefa Grajka, przewodniczącego Rady Gminy I i II kadencji. 

Wkrótce zaprosimy do konkursu fotograficznego oraz do wspomnień 
z 25 lat najnowszej historii naszej Gminy. 

Zapraszam do wspólnego świętowania!

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Zebrania  
w Przeźmierowie

W marcu odbędzie się zebranie sołeckie, 
o miejscu i terminie  będzie można do-
wiedzieć się z tablic ogłoszeń.

W każdy drugi czwartek miesiąca w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie odbywają się zebrania 
Rady Sołeckiej, na które serdecznie zapraszamy 
mieszkańców.

~ Sołtys Katarzyna  Preyer
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Od 1 stycznia 2015 r. ro-
dziny wielodzietne, 
niezależnie od osiąga-

nych dochodów, mogą wystą-

pić o Kartę Dużej Rodziny. Jest 
to dokument zapewniający spe-
cjalne uprawnienia rodzinom, 
w których rodzic (rodzice) wy-
chowują co najmniej troje dzieci 
do 18. roku życia, a w przypadku 

Dzieci z Kartami jeżdżą bezpłatnie
dzieci uczących się lub studiują-
cych – poniżej 25 lat. Dokument 
jest wydawany bezpłatnie na czas 
nieokreślony przez wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast. 
Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny to system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych ich lista podmio-
tów zamieszczona jest na stronie  
Ministerstwie Pracy i Spraw Spo-
łecznych.

Do tej pory wydano dla miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne 584 Kart Dużej Rodziny (132 
rodziny), w tym 225  dzieci i mło-
dzieży z roczników 1989 do 2008. 
To właśnie dla nich tworzymy Sa-
morządowy Program dla Rodzin 
Wielodzietnych. Jest to w zało-
żeniu to program przyszłościo-

wy, do którego będą wprowadza-
ne kolejne ulgi dotyczące różnych 
sfer życia. Pierwsze to bezpłatne 
przejazdy w autobusach spółki 
gminnej TP BUS. Uprawnieni 
do bezpłatnych biletów miesięcz-
nych są: dzieci i młodzież ucząca 
się do 25 roku życia, legitymujący 
się oprócz legitymacji szkolnej/
studenckiej Kartą Dużej Rodzi-
ny oraz Kartą Mieszkańca Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Bilety będą wydawane w sie-
dzibie spółki przy ul. Rokietnic-
kiej w Tarnowie Podgórnym.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Rusza Samorządowy 
Program dla Rodzin 
Wielodzietnych

Dokonaliśmy wstępnych 
odbiorów budynku 
Term. 27 lutego komisja 

złożona z inspektorów nadzo-
ru i inżynierów zarządzających 
przygotowała protokół zaawan-
sowania robót wykończenio-
wych. Oznacza to możliwość 
rozpoczęcia prób szczelno-
ści poszczególnych elementów 
technologicznych. 

W pierwszym etapie włączo-
ne zostały wentylacje i nawiewy 
powietrza. Następnie sprawdzo-
ne zostało ogrzewanie podłogowe 
i instalacja centralnego ogrzewa-
nia. Oficjalnie zaczęliśmy pompo-
wanie wody z otworu geotermal-
nego! Sprawdziliśmy działanie 
systemu awaryjnego oświetle-
nia w poszczególnych strefach 
obiektu. Kolejno uruchamiamy 
poszczególne urządzenia i obie-
gi, aby przygotować pełen roz-
ruch i już teraz, na bieżąco usu-
nąć ewentualne usterki. Wspólnie 
ze strażakami sprawdziliśmy 
szczelności dachu. Jeśli wszyst-
kie próby wypadną pomyśl-
nie, kiedy Państwo będą czytać 
ten tekst prawdopodobnie bę-
dziemy już po testowym wlaniu 
wody do basenów sportowych. 

Tarnowskie Termy – odbiory i testy

W trosce o bezpieczeństwo przy-
szłych użytkowników hale base-
nowe zostały poddane audytowi 
w tym zakresie, dzięki któremu 
mogliśmy wyznaczyć miejsca 
dyżuru ratowników, właściwie je 
oznakować i wyposażyć w sprzęt 
ratunkowy. Najwięcej pracy wy-
kończeniowej pozostało w strefie 
basenów rekreacyjnych. Właśnie 
prace kończy specjalna brygada, 
której domeną są dekoracje skalne 
(ma na swoim koncie np. wyko-
nanie aranżacji skalnych w Afry-
karium we Wrocławiu). Dbałość 
o każdy szczegół i detal, ręcznie 
wykonywane elementy wymagają 

jednak więcej czasu niż wcześniej 
planowaliśmy.

Szanowni Państwo, wiemy jak 
bardzo wyczekiwany jest dzień 
otwarcia Tarnowskich Term. Za-
pewniamy, że dokładamy naj-
większych starań, aby było to 
jak najprędzej. Jednak kolejnych 
etapów i procedur nie możemy 
pominąć. Zanim podamy datę 
otwarcia musimy mieć pewność, 
że wszystko będzie dopięte na 
ostatni guzik! Prosimy jeszcze 
o kilka tygodni cierpliwości, aby-
śmy efektem naszej pracy mogli 
cieszyć się przez długie lata.

~ Anita Stellmaszyk 
Prezes Tarnowskich Term

Sprawdzanie 
szczelności 
dachu
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Gmina Tarnowo Podgórne zainteresowana jest 
wsparciem osób pragnących uczestniczyć 
w programie „Prosument”, polegającym na 

dofinansowaniu zakupu i montażu mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii. Przyjęto założenie, że 
osoby zainteresowane same zwrócą się do wytypo-
wanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska banków w celu zwarcia stosownej umowy. 
Natomiast Gmina oferuje pomoc w przygotowaniu 
niezbędnych wymagalnych dokumentów. 

Poniżej przypominany ogólne zasady wsparcia fi-
nansowego programu „Prosument” :
•	 	pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją 

łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych insta-
lacji,

•	 	dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowa-
nia (15% lub 30% po 2015 r.),

•	 	maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 
100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju 
beneficjenta i przedsięwzięcia,

Dla uczniów trzecich klas 
gimnazjów zbliża się 
ważny okres podejmo-

wania decyzji o kierunku dalsze-
go kształcenia. Jeżeli poważnie 
myślimy o przyszłości, warto już 
teraz uwzględnić w swoich pla-
nach wszystkie argumenty prze-
mawiające za konkretną szkołą 
lub przeciw niej. Poniższy tekst 
kieruję przede wszystkim do ro-

dziców i uczniów, którzy staną 
niebawem przed pytaniem: jaką 
szkołę wybrać? Są ważne powody 
przemawiające za tym, by uczyć 
się w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym. 

Zacznijmy od dojazdów. Czy 
warto decydować się na szkołę, 
do której trzeba jechać 1,5 godzi-
ny w jedną stronę? Jeżeli trafimy 
do któregoś z poznańskich liceów, 
położonego daleko od pętli tram-

Wybór liceum – czas na decyzje! 
wajowej na Ogrodach, to tyle wła-
śnie czasu spędzimy w autobusach 
i tramwajach. I nie jest to tylko 
zależne od „wiecznych” remon-
tów w centrum miasta (a zbliża 
się kolejny – ul. Dąbrowskiego!). 
Nie łudźmy się, te kilka godzin na 
dobę to czas zmarnowany w ocze-
kiwaniu na przystankach i w zatło-
czonych autobusach. Czas, który 
można przeznaczyć na rozrywkę, 
zainteresowania, naukę, spotkania 
z przyjaciółmi. 

Jeżeli gimnazjalista ma dobre 
i bardzo dobre oceny, to będzie 
szukać szkoły zapewniającej wy-
soki poziom nauczania. To zrozu-
miałe. LO w Tarnowie gwarantu-
je, że ambitny i pracowity uczeń 
zrealizuje w pełni swoje plany. 
Osiągamy wyższe średnie wy-
niki z egzaminów maturalnych  
niż średnie szkół poznańskich. 
Nauczyciele pomagają uczniom 
organizując dodatkowe zajęcia 
– nawet w ferie zimowe. Współ-
pracujemy ze szkołami wyższy-
mi i nasi podopieczni mogą brać 
udział w zajęciach uniwersytec-
kich z różnych dziedzin. 

Dla chcących rozwijać swoje 
zainteresowania są zajęcia poza-

lekcyjne z robotyki, teatru, sportu, 
ekologii lub matematyki. Najlep-
si uczniowie otrzymują stypendia 
fundowane przez Gminę. 

Jeżeli cenimy sobie kameral-
ność, dobrą atmosferę, brak anoni-
mowości i podmiotowe traktowa-
nie, to liceum w Tarnowie będzie 
naprawdę świetnym wyborem! To 
mała szkoła, w której każdy uczeń 
zostanie dostrzeżony i potrakto-
wany indywidualnie. Tutaj na-
uczyciele znają wszystkich swo-
ich wychowanków, a każda ich 
aktywność jest doceniona. Moż-
na działać w szkolnym wolonta-
riacie, pracować przy licealnych 
projektach, brać udział w wymia-
nie polsko-niemieckiej z zaprzy-
jaźnioną szkołą w Templin. Warto 
być tam, gdzie jest się sobą, a nie 
tylko numerem w dzienniku. 

Liceum w Tarnowie Podgórnym 
kształci w trzech profilach naucza-
nia: humanistycznym, politech-
nicznym i ekologicznym. O szcze-
gółach związanych z wyborem 
profilu napiszę następnym razem. 

~Paweł Smolibocki 
Dyrektor LO w Tarnowie  

Podgórnym 

PROSUMENT – Gmina pomoże
•	 	określony maksymalny jed-

nostkowy koszt kwalifikowany 
dla każdego rodzaju instalacji,

•	 	oprocentowanie pożyczki/kre-
dytu: 1%,

•	 	maksymalny okres finansowa-
nia pożyczką/kredytem: 15 lat,

•	 	wykluczenie możliwości uzy-
skania dofinansowania kosz-
tów przedsięwzięcia z innych 
środków publicznych.

Osoby zainteresowane wspar-
ciem Gminy w zakresie pomocy 
w procesie przygotowawczym 
(audyt, projekt i kosztorys) pro-
szone są o przesłanie do 31 mar-
ca 2015 r. deklaracji wraz ankie-
tą – dokumenty można pobrać 
w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Gminy lub w wersji elektro-

nicznej z gminnej strony interne-
towej. Deklaracje wraz z ankietą 
prosimy o przesłanie na adres: 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarno-
wo Podgórne lub drogą elektro-
niczną: bok@tarnowo-podorne.pl 

Informacje na temat programu 
Prosument znajdują się na stro-
nie internetowej Gminy www.
tarnowo-podgorne.pl/prosument. 
Tu także można przeanalizować 
symulację kosztów instalacji fo-
towoltaicznej o mocy: 2 kWp,  
5 kWp i 10 kWp.

~Marek Ratajczak 
Wydział Infrastruktury Kubaturo-

wej i Ochrony Środowiska

Kameralna atmosfera, 

bardzo dobre wyniki 

nauczania
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Już w marcu mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgór-
ne przeżyją małą, ale bardzo 

pozytywną rewolucję w komu-
nikacji z lokalnymi instytucjami 
publicznymi. Pomoże im w tym 
Alertownik – nowoczesna i co 
najważniejsze darmowa aplikcja, 
dzięki której będą mogli - łatwo 
i szybko – zgłaszać odpowiednim 
urzędom pomysły na wydarzenia, 
inwestycje oraz najbardziej palą-
ce problemy w ich bezpośrednim 
otoczeniu, np. uszkodzenia na-
wierzchni, awarie czy dzikie wy-
sypiska. 

Jak działa aplikacja? Z jednej 
strony pomaga mieszkańcom kil-
koma kliknięciami zgłosić dzikie 
wysypisko czy niedziałającą la-
tarnię. Z drugiej strony – dla in-
stytucji lokalnych – stanowi do-
skonałe źródło informacji o tym, 
co wymaga szybkiej reakcji, cze-
go oczekują mieszkańcy. Obywa-
tele, którym na sercu leży dobro 
lokalnych społeczności, mogą 
dzięki Alertownikowi zgłaszać 
własne pomysły, budować wokół 

Mieszkańcy mają głos… i pomogą polepszać 
jakość życia w Gminie

nich społeczność czy po prostu 
obserwować co dzieje się w ich 
bezpośredniej okolicy. 

Docelowo mieszkańcy korzy-
stający z Alertownika otrzymają 
na telefonie i tablecie dodatko-

wo informacje o najważniejszych 
wydarzeniach lokalnych, dota-
cjach dla przedsiębiorców, pla-
nowanych przerwach w dostawie 
prądu lub wody, a nawet o czyha-
jących nieopodal zagrożeniach! 

– Cieszymy się, że Gmina Tar-
nowo Podórne zdecydowała się 
wdrożyć nasze rozwiązanie. Dia-
log z mieszkańcami to podstawa. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy 
gminy poczują, że mają wpływ na 
otoczenie, w którym żyją – konty-
nuuje Tomasz Szudrzyński, kie-
rownik Projektu.

Spróbuj już dziś!

Wystarczy zeskanować poniż-
szy kod QR lub wpisać w przeglą-
darce internetowej w smartfonie 
lub tablecie adres: https://alertow-
nik.pl/pobierz-uzytkownicy.

  ~ na

Trwają zapisy  dzieci do  
publicznych  przedszkoli  
i  klas  pierwszych  szkół  

podstawowych na  rok  szkolny  
2015/2016.  Nabór do klas pierw-
szych dzieci  (urodzonych po 1 
lipca 2008 i z rocznika 2009)  za-
mieszkałych w obwodzie szkoły, 
które w bieżącym roku szkolnym 
nie uczęszczały do oddziałów 
przedszkolnych w danej placów-
ce, potrwa do 25 marca. 

Natomiast procedura do przed-
szkoli publicznych zakończy 
się 31 marca. Przypominamy, 
że roczne obowiązkowe przy-
gotowanie przedszkolne doty-
czy wszystkich pięciolatków, za-
mieszkałych w Gminie Tarnowo 
Podgórne, bez względu na to czy 
chodziły wcześniej do przedszko-

Nabory w toku!

la, czy nie. W roku 2015 obowią-
zek ten dotyczy dzieci  z rocznika 
2010. Od 1 września 2015 r. rów-
nież wszystkie dzieci czteroletnie 
(rocznik 2011) mają prawo do ko-
rzystania z wychowania przed-
szkolnego. 

Po raz drugi rekrutacja odbywać 
się będzie z wykorzystaniem sys-
temu komputerowego „NABÓR” 
poprzez stronę internetową www.
nabór.pcss.pl/tarnowopodgorne, 

do której link znajdzie się na stro-
nach internetowych przedszkoli 
w zakładce „NABÓR 2015.” 

Osoby, które chcą jeszcze zapi-
sać dzieci do publicznych szkół 
i przedszkoli prosimy o zapozna-
nie się z informacjami na stronach 
internetowych placówek oświa-
towych oraz na stronie Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl. 

~ ARz 

Przedszkole  
w Sadach  
(wizualizacja)
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Trwają prace nad Planem 
Rozwoju Lokalnego na 
lata 2016-2020. Na prze-

łomie lutego i marca przeprowa-
dzono badania opinii społecz-
nej na reprezentatywnej grupie 
około 900 mieszkańców Gmi-
ny. Jednocześnie Wójt powołał 
Zespół Konsultacyjny, którego 
zadaniem będzie analiza i opi-
niowanie poszczególnych ele-
mentów projektu Planu, który 

Będzie PRL!

Skład Zespołu Konsultacyjnego
•	 	Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta Gminy Tar-

nowo Podgórne
•	 	Grzegorz Leonhard, Przewodniczący Rady Gminy Tarno-

wo Podgórne 
•	 	Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne
•	 	Jacek Latos, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne
•	 	Józef Szewczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu i Roz-

woju Gminy
•	 	Marzena Gryska, Przewodnicząca Komisji Spraw Spo-

łecznych
•	 	Henryk Witkowski, Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Kultury Fizycznej 
•	 	Roman Tomaszewski, Przewodniczący Komisji Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
•	 	Piotr Owczarz, Przewodniczący Komisji Porządku Pu-

blicznego i Bezpieczeństwa
•	 	Bernard Broński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym
•	 	Bogusława Świerkiel, Dyrektor Gminnej Jednostki 

Oświatowej w Tarnowie Podgórnym
•	 	Dariusz Nowakowski, Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Tarnowie Podgórnym 
•	 	Szymon Melosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

„Sezam” w Tarnowie Podgórnym
•	 	Iwona Bilińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 

Tarnowo Podgórne
•	 Edward Sobański, Prezes Spółki TP - KOM 

•	 Waldemar Wereszczyński, Prezes Spółki TPBUS
•	 Anita Stellmaszyk, Prezes Spółki Tarnowskie Termy
•	 Mieczysław Szafrański, Sołtys wsi Batorowo
•	 Aurelia Skrobała Sołtys, wsi Ceradz Kościelny
•	 Mieczysław Kłos Sołtys, wsi Kokoszczyn
•	 Jerzy Papych, Sołtys wsi Rumianek
•	 Rafał Jabłoński, Sołtys wsi Swadzim
•	 	Szymon Horowski, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców
•	 	Paweł Judkowiak, Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsię-

biorców
•	 	Andrzej Kawa, Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębior-

ców
•	 Maria Zgoła, Uniwersytet Trzeciego Wieku
•	 	Stanisław Bzdęga, Przewodniczący Klubu Seniora 

w Przeźmierowie
•	 	Zenon Troszczyński, Przewodniczący Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym
•	 Zbigniew Trawka, Prezes GKS Tarnovia
•	 Marek Świerczyński, UKS Baranowo
•	 Tomasz Kubacki, Naczelnik OSP w Tarnowie Podgórnym
•	 	Prezbiter Adam, Prozorowski Proboszcz Parafii Tarnowo 

Podgórne 
•	 	Waldemar Kocurek, Komendant Posterunku Policji Tar-

nowo Podgórne
•	 	Juliusz Jerzykiewicz, Kierownik Wydziału Infrastruktury 

Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
•	 	Maciej Falbierski, Kierownik Wydziału Infrastruktury 

Drogowej Urzędu Gminy

Harmonogram prac 
•  Składanie wniosków (sołtysi, szefowie jedn. organizacyjnych 

i spółek gminnych) do 15 lutego 
•  Powołanie Zespołu Konsultacyjnego do 10 marca 2015. 
•  Pozyskanie opinii mieszkańców dla określenia priorytetów inwe-

stycyjnych do 31 marca 
•  Przygotowanie prognozy finansowej do 17 kwietnia 
•  Opisanie stanu istniejącego Gminy do 30 czerwca
•  Opiniowanie elementów projektu przez Zespół Konsultacyjny 31 

marca – 15 sierpnia
•  Konsultacja z mieszkańcami projektu w zakresie zadań inwestycyj-

nych (druk Sąsiadka – Czytaj ) od 15 czerwca do 15 lipca
•  Rozpatrywanie uwag przez Zespół Konsultacyjny do 15 sierpnia 
•  Uchwalenie projektu przez Radę Gminy (wg procedury budżeto-

wej) do końca września

Opracowujemy gminny 

plan inwestycyjny  

na lata 2016–2020

w zakresie zadań inwestycyj-
nych zostanie opublikowany na 
łamach czerwcowej „sąsiadki-
~czytaj” oraz na stronie inter-
netowej Gminy i poddany pod 
ocenę mieszkańców.  Opraco-
waniem części PRL dotyczącej 
stanu istniejącego zajmuje się II 

Zastępca Wójta Piotr Kaczma-
rek. 

Po przeanalizowaniu przez Ze-
spół Konsultacyjny zgłoszonych 
uwag Plan Rozwoju Lokalnego 
na lata 2016-2020 zostanie przed-
stawiony Radzie Gminy. 

~ ARz
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Zadania uczestników:
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY (powołany przez Wójta)
 • analiza i opiniowanie poszczególnych elementów projektu
 • rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
 •  przygotowanie listy zadań inwestycyjnych w swojej wsi w formie hierarchicznej
WÓJT 
 • przygotowanie projektu PRL na lata 2016-2020
RADA GMINY 
 • uchwalenie PRL na lata 2016-2020
SZEFOWIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  I SPÓŁEK GMINNYCH 
 • przygotowanie listy zadań inwestycyjnych na lata 2016-2020
MIESZKAŃCY 
 • zgłaszanie zadań inwestycyjnych
 • udział w ankietowaniu dla określenia priorytetów inwestycyjnych
 •  udział w konsultacji projektu PRL poprzez wyrażenie opinii w formie uwag do projektu

MIESZKAŃCY

WÓJT 

RADA GMINY

ZESPÓŁ
KONSULTACYJNY

SOŁTYSI I RADY 
SOŁECKIE

JEDNOSTKI ORG. 
SPÓŁKI GMINNE

Od 1 marca na terenie całej Polski wpro-
wadzony został nowy informatyczny Sys-
tem Rejestrów Państwowych, zasilany 

aplikacją ŹRÓDŁO. Oznacza to istotną zmianę 
w procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach 
osobistych. 

Dowody osobiste
Dzisiaj dowód można wyrobić w dowolnym Urzę-

dzie Gminy, niezależnie od adresu zameldowa-

Źródło – korzyści dla mieszkańców
nia. Wprowadzono jednocześnie 
nowe wzory dowodu osobistego 
– jeszcze lepiej zabezpieczone 
przed fałszerzami dokumentów 
(dwukrotnie powtórzone zdjęcie 
posiadacza, mikrodruki, tłoczenia 
i specjalne farby). 

Na dowodzie znajdą się infor-
macje o polskim obywatelstwie 
i opisy pól po angielsku. Zniknie 
natomiast adres zameldowania. 
Dzięki temu, przy każdej zmia-
nie meldunku, nie trzeba będzie 
wymieniać tego dokumentu. Nie 
będzie także informacji o kolorze 
oczu i wzroście ani skanu podpisu 
posiadacza.  

Fotografia, która będzie wy-
korzystywana w dowodzie oso-
bistym, będzie taka sama jak ta, 
która obowiązuje w paszportach. 
Powinna być wykonana nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego
W wielu sprawach załatwia-

nych w urzędach stanu cywilne-
go odpisy nie będą już potrzebne, 
a w innych – podobnie jak w przy-
padku dowodu osobistego – moż-
na będzie udać się do dowolnego 
Urzędu Stanu Cywilnego i popro-
sić o odpis. Jeśli akt trzeba będzie 
wprowadzić do systemu, na odpis 
będzie trzeba poczekać kilka dni, 
ale będzie potrzeby nigdzie jechać.

System został przygotowany 
i jest administrowany przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych. 
Obok korzyści, które niesie dla 
mieszkańców, w pierwszej fazie 
jego wdrożenia mogą wystąpić 
utrudnienia niezależne od pra-
cowników naszego Urzędu. Pro-
simy Państwa o wyrozumiałość 
i przepraszamy za ewentualne 
utrudnienia.

 ~ usc 

Schemat organizacyjny:



10       / sąsiadka~czytaj / marzec 2015

 aktualności

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wy-
borczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed 
wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony-
mi na 10 maja 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do 
wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), art. 
30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późniejszymi zmianami)  
w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się, 
co następuje:

§ 1
Wyznaczam na terenie Gminy Tarnowo Podgórne miejsca 

na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wybor-
czych: 

• Na tablicach ogłoszeń gablotach tzw. gminnych na terenie 
sołectw 16 wsi Gminy Tarnowo Podgórne.

• W wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wy-
borczych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wyznaczam na terenie gminy Tarnowo Podgórne miejsca 
na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych 
w czasie trwania kampanii wyborczej odbywającej się przed 
wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony-
mi na 10 maja 2015 roku.:

• Na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych w 16 wsiach 
gminy Tarnowo Podgórne wg. poniższego wykazu: 

Miejscowość Lokalizacja

Baranowo
1. ul. Przemysława przy sklepach
2. rejon ul. Rubinowej przy zatoczce autobusowej 
3. wjazd na os. Kolorowe od ul. Białej

Batorowo ul. Stefana Batorego przy świetlicy
Ceradz   
Kościelny ul. Bukowska przy przystanku autobusowym

Chyby 1. Narożnik ulic Szkolnej i Wiśniowej
2. Narożnik ul. Kwiatowej i Ogrodowej

Góra ul. Szkolna – przy skrzynkach pocztowych
Jankowice ul. Wiśniowa przy świetlicy wiejskiej 
Kokoszczyn Skwerek w centrum wsi przy przystanku

Lusowo 1. ul. Poznańska przy przystanku autobusowym
2. ul. Świt , wjazd od ul. Wierzbowej

Lusówko 1. ul. Jankowicka – przy sklepie spożywczym
2. ul. Albatrosa, przy sklepie KONSUM

Przeźmierowo

1. ul. Rynkowa, przy pasażu handlowym,
2. ul. Ogrodowa, przy ośrodku zdrowia,
3. Narożnik ul. Południowej i ul. Brzozowej, 
4. Narożnik ul. Krańcowej i ul. Rynkowej  
5. ul. Orzechowa przy wjeździe na targowisko

Rumianek ul. Szkolna w rejonie świetlicy wiejskiej

Sady Narożnik ul. Poprzecznej  i ul. Kobylnickiej przy 
sklepie ABC

Sierosław ul. Bukowska przy sklepie „Marta”
Swadzim Przy planie ulic Swadzimia w centrum wsi

Wysogotowo 1. ul. Wierzbowa , przy świetlicy wiejskiej
2. Narożnik ul. Wierzbowej i Warzywnej

Tarnowo  
Podgórne

1. Narożnik ul. Poznańskiej i ul. Ogrodowej,
2. ul. Szkolna, przy parkingu i planie Tarnowa 
Podgórnego, 
3. ul. Szkolna, okolice ośrodka zdrowia. 
4. Narożnik ul. Sadowej i 27 Grudnia 

§ 2
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, 

aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nie-
usunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wy-
borczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte 
na koszt obowiązanych.

§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości 

publicznej poprzez zamieszenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl. 
oraz najbliższym wydaniu w czasopiśmie „Sąsiadka – Czytaj”

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

ZARZĄDZENIE Nr 31/15
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 marca 2015 r.

Informujemy, że w dniach 29 
i 30 kwietnia 2015 r., w ra-
mach akcji zeznań rocznych 

za 2014 r., zostaną wydłużo-
ne do godz. 18.00 godziny pra-
cy Urzędu Skarbowego Poznań-
-Jeżyce. 

Ponadto zapraszamy mieszkań-
ców na dyżur Urzędu Skarbowe-

Akcja Szybki PIT 2015
go w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, który odbędzie się 23 
marca w godz. 13.00-18.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy 
Poznań-Jeżyce zachęca do skła-
dania zeznań podatkowych przez 
Internet poprzez system e-Dekla-
racje. Wystarczy wejść na stronę 
www.e-deklaracje.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informa-
cje związane z przesyłaniem ze-
znań przez internet można zna-
leźć na stronie www.szybkipit.pl 

Strona Urzędu Skarbowego Po-
znań-Jeżyce: www.usjezyce.pl

us jeżyce
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28 marca 2015 r.
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Góra od 925 do 940 – przy świetlicy wiej-
skiej

Tarnowo Podgórne 
- od 950 do 1005 – Zielony Gród ul. Sa-
sankowa
- od 1010 do 1025 – teren przy targowisku 
na przeciwko pawilonu handlowego
- od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy 
bazie TPBUS
- od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking 
przy blokach

Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna 
teren przy dawnej świetlicy wiejskiej

Ceradz Kościelny 
- od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy 
ul. Za Ogrodami

Jankowice 
- od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Ed-
mundowska przy ul. Leśnej

Lusówko 
- od 1310 do 1345 –  Teren przy blokach 
ulica Dopiewska 

Lusowo 
- od 1355 do 1410 – parking przy kościele

- od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy 
ul. Skośnej
- od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu 
sołtysa
- od 1455 do 1510 – Przylesie ,ul. Przylesie 

11 kwietnia 2015  r.
Sierosław 
- od 900 do 915 – ul. Kasztanowa
- od 920 do 935 – parking ul. Bukowska 
przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
- od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
- od 1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy 
ul. Zbożowej

Przeźmierowo 
- od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. 
Lotniczej
- od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska 
przy ul. Kościelnej
- od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa a Ko-
ścielna teren  parkingu przy Pasażu
- od 1130 do 1205 – parking ul.Dolina a 
ul. Leśna

Batorowo 
- od 1215 do 1230 – przy świetlicy wiej-
skiej

Sady 
- od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
- od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy 
ul. Kwiatowej
- od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. 
Jagodowej

Swadzim - od 1345  do 1400 – przy świe-
tlicy wiejskiej

18 kwietnia 2015 r. 
Baranowo  
- od 900 do 915 – ul. Budowlanych par-
king przy ”Intermotelu”
- od 920 do 935 – os.Rubinowe ul. Ama-
tystowa
- od 940 do 955 – ul. Przemysława przy 
sklepach
- od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy ko-
ściele
- od 1020 do 1035 – Szamotulska wjazd na 
teren Akademii Rolniczej

Chyby 
- od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd 
ul Różana
- od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. 
Ogrodowa 

Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z mobilnej zbiórki i pozbycia się w spo-
sób wygodny, a zarazem zgodny z pra-
wem  odpadów problemowych jedno-
czenie przestrzegając określonych zasad 
odbioru przedmiotowych odpadów.

Inspektor ds. ochrony środowiska 
~ Marek Ratajczak

Tak jak co  roku na terenie 
Gminy zgodnie z poniżej 
przedstawionym harmo-

nogramem pojawi się Mobilny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) . 
Jest to specjalny samochód, któ-
ry w wyznaczoną sobotę odbie-
rze od mieszkańców nieodpłatnie 
odpady problemowe wytworzone 
w gospodarstwach domowych. 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
UWAGA !!! 
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u 

ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu opera-
torowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania 
się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych wcześniej 
odpadów problemowych czyli niebezpiecznych, ze względu na  moż-
liwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środo-
wisko.

Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

Aż dwie imprezy zorga-
nizowali Sołtys i Rada 
Sołecka Jankowic w nie-

dzielę, 15 lutego. Pierwsza de-
dykowana była najmłodszym 
mieszkańcom wsi. Balik uświet-
nili animatorzy: Królewna Śnież-
ka z Krasnoludkiem oraz Kubuś 
Puchatek. Przeprowadzono róż-
ne konkursy z nagrodami, a na 

Dla najmłodszych i najstarszych
koniec wybrano Króla i Królową 
Balu. W tym czasie rodzice mo-
gli odprężyć się przy kawie i cia-
steczku. Całą imprezę zakończy-
ła mini dyskoteka. 

Tego samego dnia, w godzi-
nach wieczornych, odbyło się 
spotkanie i poczęstunek dla Babć, 
Dziadków i Seniorów. W tym sa-
mym czasie członkowie Rady 

Sołeckiej odwiedzili tych, którzy 
nie mogli uczestniczyć w spotka-
niu, obdarowując ich drobnymi 
upominkami. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkań i zapraszamy na 
kolejne imprezy.

Sołtys i Rada Sołecka Jankowic
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12 grudnia 2014 r. Polska znalazła się na po-
dium w gronie trzech państw, które za-
kończyły negocjacje z Komisją Europej-

ską nt. PROW 2014-2020. Projekt liczy 727 stron 
i znajduje i znajduje się pod adresem http://www.
minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolow-
stwa/PROW-2014-2020 

Działanie „Inwestycje w środki trwałe” dzieli się 
na następujące poddziałania:

I)    Pomoc na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych

II)   Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/mar-
keting i rozwój produktów rolnych 

III)  Scalanie gruntów.

I) Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospo-
darstwach rolnych” obejmuje trzy typy operacji:

1) Modernizacja gospodarstw rolnych – ten typ 
operacji realizuje cel szczegółowy 2a „Poprawa wy-
ników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz 
ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospo-
darstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnic-
twa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróż-
nicowania produkcji rolnej”. Wszystkie realizowane 
operacje będą przyczyniały się do poprawy ogólnych 
wyników, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększe-
nia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku 
jego restrukturyzacji. Z działania mogą korzystać 
pojedyncze gospodarstwa rolne, spełniające wyzna-
czone kryteria wielkości ekonomicznej lub grupy 
gospodarstw realizujące wspólne operacje. Zgodnie 
z analizą SWOT szczególny nacisk położony zosta-
nie na rozwój produkcji zwierzęcej. Ponadto będą 
realizowane operacje dotyczące pozostałych kierun-
ków produkcji rolnej. 

2) Inwestycje w gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000 – ten typ operacji realizują 
priorytet 4 „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie 
ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnic-
twem”, cel szczegółowy 4a „Odtwarzanie, ochrona 
i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnic-
twem i leśnictwem, a w szczególności odtwarzanie, 
ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, 
w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ogra-
niczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej warto-
ści przyrodniczej, a także stanu europejskich krajo-
brazów”. Pomoc inwestycyjna, przeznaczona na do-
posażenie gospodarstw w odpowiednie urządzenia 
i sprzęt, ułatwi gospodarstwom położonym na ob-
szarach Natura 2000 prowadzenie działalności zgod-
nie z podwyższonymi standardami środowiskowymi. 
Ze względu na możliwość stosowania nowych roz-
wiązań technologicznych w zakresie ochrony środo-
wiska, planowany typ operacji ma też wymiar pro-
innowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe 
w zakresie środowiska i klimatu.

PROW 2014-2020 zatwierdzony
3) Inwestycje w gospodar-

stwach położonych na obszarach 
OSN - wsparcie adresowane jest 
do gospodarstw położonych na 
obszarach szczególnie narażo-
nych na zanieczyszczanie azo-
tanami pochodzenia rolnicze-
go wpisuje się w priorytet 4, cel 
szczegółowy 4b „Odtwarzanie, 
ochrona i wzbogacanie ekosyste-
mów powiązanych z rolnictwem 
i leśnictwem, a w szczególno-
ści poprawa gospodarki wodnej, 
w tym nawożenia i stosowania pe-
stycydów”. Pomoc inwestycyjna 
ułatwi gospodarstwom przepro-
wadzenie inwestycji w zakresie 
dostosowań do nowowprowa-
dzonych, w związku z ustanowie-
niem obszarów OSN, wymogów 
w zakresie składowania nawo-
zów naturalnych. Ten typ operacji 
wpisuje się w cele przekrojowe 
UE w zakresie środowiska, kli-
matu i innowacyjności. 

II) Poddziałanie „Pomoc na 
inwestycje w przetwórstwo/
marketing i rozwój produktów 
rolnych” Przetwórstwo i mar-
keting produktów rolnych adre-
sowane jest do mikro- małych 
i średnich przedsiębiorstw dzia-
łających w sektorze przetwórstwa 
lub handlu hurtowego produktami 
rolnymi oraz rolników rozpoczy-
nających działalność gospodar-
czą w ww. zakresie. Poddziała-
nie zaprogramowane zostało pod 
kątem realizacji celu szczegóło-
wego 3a.W poddziałaniu „Prze-
twórstwo i marketing produktów 
rolnych” wspierane jest wyłącz-
nie przetwarzanie produktów ob-
jętych Załącznikiem I do TFUE. 
Ma to związek z tym, że branże 
których dotyczy Załącznik I do 
TFUE mają największy wpływ na 
dochodowość polskiego rolnic-
twa i jego zintegrowanie w łańcu-
chu żywnościowym poprzez obo-
wiązek realizacji przez zakłady 
przetwórcze długoterminowych 
umów na dostawę produktów rol-
nych. W celu zachęcania produ-
centów rolnych do wchodzenia 
w dalsze fazy łańcucha żywno-

ściowego wprowadzono również 
wsparcie dla rolników podejmują-
cych działalność w zakresie prze-
twarzania produktów rolnych – 
dotychczas instrumenty tego typu 
dotyczyły pomocy dla większych 
jednostek organizacyjnych. Re-
alizowane inwestycje miały także 
dodatkowy wymiar środowisko-
wy i klimatyczny (cele przekro-
jowe UE), gdyż wybrane przez 
beneficjentów rozwiązania mogą 
uwzględniać oszczędność wyko-
rzystania zasobów (woda, ener-
gia), zmniejszenie obciążeń dla 
środowiska (gospodarka ścieko-
wa, odpady), wykorzystanie OZE. 
W ramach poddziałania wprowa-
dzane będą do praktyki gospodar-
czej nowe produkty, technologie, 
instrumenty marketingu lub orga-
nizacji i zarządzania, co stanowi 
o jego potencjale innowacyjnym. 

W poddziałaniu „Przetwórstwo 
i marketing produktów rolnych” 
wspierane jest wyłącznie prze-
twarzanie produktów objętych 
Załącznikiem I do TFUE. 

III) Poddziałanie Scalanie 
gruntów wpisuje się w cel szcze-
gółowy 2a „Poprawa wyników 
gospodarczych wszystkich go-
spodarstw oraz ułatwianie re-
strukturyzacji i modernizacji 
gospodarstw, szczególnie z my-
ślą o zwiększeniu uczestnictwa 
w rynku i zorientowania na rynek, 
a także zróżnicowania produkcji 
rolnej”. Przeprowadzenie proce-
su scalenia ułatwia restruktury-
zację i modernizację gospodarstw 
- ułatwia prowadzenie produk-
cji rolnej i ograniczenie kosztów 
ponoszonych w gospodarstwie, 
otwiera drogę do wprowadzenia 
nowoczesnych technologii. Po-
maga w racjonalnym wykorzy-
staniu zasobów ziemi uprawnej 
poprzez dostosowanie rozłogu 
gruntów i istniejącej infrastruktu-
ry do potrzeb gospodarstw. 

~ Wiesław Biały

Uwaga! W dniach 1-23.04 Punkt 
Doradztwa będzie nieczynny.
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Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

zawiadamia swoich członków, 
że w dniu 11 kwietnia organizu-
je akcję sprzątania brzegów Jezio-
ra Lusowskiego, zbiórka uczest-
ników o godz. 10.00 przy barze 
Wodnik. 

12 kwietnia na stawach w Ba-
ranowie odbędą się zawody węd-
karskie w ramach  otwarcia sezo-
nu. Zbiórka o 7.00.

Uwaga – zmiany w zawodach 
w stosowaniu zanęt: ogranicza się 
stosowanie zanęty spożywczej do 
2 litrów zanęty namoczonej, 2,5 
litra zanęty naturalnej (robaki). 
Stosowanie ziemi i gliny łącznie 
z pozostałymi nie może przekra-
czać 20 litrów.

1 lutego odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Koła za 2014 rok. 
Po złożeniu sprawozdań Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Sadu Kole-

Wiadomości wędkarskie
żeńskiego, członkowie przyjęli je w drodze głosowania. W dalszej czę-
ści członkowie przyjęli preliminarz budżetowy i plan pracy na 2015 r., 
który przedstawia się następująco;

26 kwietnia: Zawody o Puchar śp. Gerarda Raszewskiego (Radzyny 
Małe),

10 maja: wycieczka nad jez. Ostrowieckie (na zapisy),
31 maja: zawody z okazji Dnia Dziecka (staw Ceradz Kościelny),
14 czerwca: indywidualne mistrzostwa rejonu (Jez. Lusowskie),
21 czerwca: Mistrzostwa Koła (Jez. Lusowskie),
26 lipca: Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne (stawy w Barano-

wie),
16 sierpnia: Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Pod-

górne i Posła na Sejm RP Waldy Dzikowskiego,
28-30 sierpnia: Zawody spinningowe Koła (rz. Warta),
18 października: zawody finałowe konkursu Najwszechstronniejszy 

Wędkarz 2015 Roku (Jez. Niepruszewo).
W dalszej części zebrania wręczono odznaczenia i puchary dla najlep-

szych wędkarzy 2014 roku. Srebrną odznakę za zasługi dla wędkarstwa 
polskiego otrzymał Marek Sikorski. Puchary natomiast  otrzymali:

Seniorzy: I – Piotr Sobala, II – Piotr Lima, III – Rafał Sikorski, 
Juniorzy: I – Dawid Braniewicz, II – Kinga Bączyk, III – Sławomir 

Sitkowiak.
Zebranie zakończono wolnymi głosami i wnioskami, które zostały 

skierowane do Zarządu Okręgu PZW Poznań.
~ Marek Perz – Prezes Koła

Na ostatnią niedzielę maja 
zostały zarządzone wy-
bory do izb rolniczych. 

Warto wiedzieć, że wybory do 
Walnego Zgromadzenia Wielko-
polskiej Izby Rolniczej są dwu-
stopniowe. W pierwszym eta-
pie, który w tym roku przypadnie  
31 maja, z każdej gminy wybie-

rani są dwaj delegaci (lub jeden, 
jeżeli obszar użytków rolnych 
gminy nie przekracza 4 tys. ha). 
Wchodzą oni w skład tzw. Rady 
Powiatowej, która – na pierw-

Do Izby w maju
szym posiedzeniu – wybiera spo-
śród siebie Przewodniczącego 
i Delegata. Te dwie osoby wcho-
dzą w skład nowego Walnego 
Zgromadzenia Izby, którego ka-
dencja trwa 4 lata. 

Czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach powszechne-
go samorządu rolniczego mają 
członkowie Izby, którymi są po-
datnicy podatku rolnego, podatni-
cy podatku dochodowego z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej 
oraz członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych, posiadają-
cych w nich wkłady gruntowe. 

W wyborach do samorządu rol-
niczego, okręgiem wyborczym 
jest gmina (w Wielkopolsce utwo-
rzono 226 okręgów wyborczych). 
W radach powiatowych do obsa-
dzenia jest 426 mandatów. 

Za pośrednictwem Izby Rol-
niczej wybrani delegaci mają 
wpływ m.in. na: 

•  rozwiązywanie zgłaszanych 
przez rolników problemów, 

•  projekty aktów prawnych 
z zakresu produkcji rolniczej 
i rynku rolnego, poprzez ich 
opiniowanie, 

•  poprawę sytuacji ekonomicz-
nej w rolnictwie i warunków 
życia na wsi, 

•  kształt edukacji i doradztwa 
rolniczego oraz podnoszenie 
kwalifikacji osób pracujących 
w rolnictwie, 

•  współpracę z polskimi i zagra-
nicznymi organizacjami pro-
ducentów rolnych, 

•  poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego i zdrowia 
mieszkańców wsi, 

•  ochronę dziedzictwa kulturo-
wego w regionie. 

Zachęcamy do udziału w wybo-
rach!

~ W. Biały

Procedura jest 
dwuetapowa: 
1. wybory delegatów, 
2.  wybory walnego 

zgomadzenia.
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wspomnienie

Z pewnym zdziwieniem siadając do pisania tego 
felietonu zauważyłem, że tematyka porusza-
na przeze mnie ostatnio coraz rzadziej doty-

czy ulubionej przeze mnie historii, a coraz częściej 
widoczne są w niej wątki, które pewnie na wyrost 
uznać można za etnograficzne, czyli związane z opi-
sem dawnych zwyczajów odnoszących się do kultury 
ludowej naszego terenu. Jako że Święta Wielkanocne 
tuż tuż, to nie sposób i tym razem nie przekazać tego, 
jak zapisały się one w świadomości dziecka we wcze-
snych latach 60 tych ubiegłego wieku. Mimo że spo-
sób opisu tego okresu zawarty w poprzednim zdaniu 
wskazuje na bardzo odległy czas, to przecież wcale 
nie było to tak dawno temu! 

Kilkakrotnie opisywałem już dające się ostro we 
znaki siermiężność i trudności życia codziennego 
w tamtym czasie. Jednak wiek dziecięcy ma to do sie-
bie, że wraca się do niego z trudnym do zrozumienia 
irracjonalnym rozrzewnieniem. Ten rodzaj sentymen-
tu zapewne powoduje, że pamięta się tylko zdarzenia 
najpiękniejsze, wypierając z pamięci wszystkie inne. 
Oczywiście to założenie sprawdza się jedynie w sytu-
acji, kiedy dzieciństwo miało się szczęśliwe… Ja takie 
miałem – stąd ten sposób narracji. 

Pisałem ostatnio o surowych zimach, jakie pano-
wały w czasach, o których piszę. Jak sięgam pamię-
cią Wielkanoc rzadko kiedy w tamtych latach przy-
chodziła pod rękę z wiosną. Już długo przed nią siało 

się rzeżuchę, by jakiś wiosenny element mógł trafić 
do koszyka ze święconką! Jak nie można było dostać 
nasion wspomnianej rośliny siało się zwykłą pszeni-
cę. Właśnie święcenie potraw kojarzy mi się z tymi 
świętami najbardziej! Obowiązkowe gotowanie jajek 
w wywarze z łusek od cebuli, a potem ich malowanie 
lub właściwie wydrapywanie, to rytuał bez którego 
trudno sobie ten czas wyobrazić. Pisanki wychodziły 
lepiej lub – częściej – gorzej, ale musiały być wykona-
ne własnoręcznie! Jeszcze tylko baranek z masła obo-
wiązkowo lepiony samodzielnie z jedynej w moim 
rejonie ul. Rynkowej dostępnej drewnianej foremki 
od nieżyjących już dawno państwa Kubalewskich. 
Z robieniem uszu barankowi i przystrajaniem koszy-
ka utkwił mi w pamięci nasz krzew bukszpanu, któ-

Kilka myśli na Wielkanoc
ry dziwnym trafem w okolicy tych 
świąt pozbywał się wszystkich zie-
lonych listków!

Największe pożądanie bezkon-
kurencyjnie wzbudzał jednak ma-
zurek. Nie zdarzyło się, by długo 
pozostał nie nadgryziony. No i po-
trawy są już w koszyku. Idziemy 
w większej grupie dzieciaków 
do kościoła. Wszystkiego 600 m 
drogi, a okolicznościowa serwet-
ka odkrywana jest wielokrotnie. 
Nie jeszcze nie w celu spożycia. 
To dopiero w drodze powrotnej 
zdarzający się powszechnie epi-
zod. Tym razem w celu „napasie-
nia” oczu tylko! To nawiązanie 
do czasów, w których na skutek 
„braków w zaopatrzeniu” cała za-
wartość koszyka jawiła się skar-
bem niemal! I to czekanie, żeby 
choć kropla święconej wody spa-
dła na koszyk, by mieć pewność, 
że… I paradowanie z dumą, która 
za kilka lat prysła gdzieś bezpow-
rotnie, zamieniając się w śmiesz-
ną patrząc z dzisiejszej perspekty-
wy obawę, że ten koszyk jakiś taki 
nieprzystający do kilkunastoletnie-
go „mężczyzny”. 

Śniadanie Wielkanocne jawi się 
jako uczta bogów prawie! Wy-
czekane z niecierpliwością! Msza 
rezurekcyjna wydawała się koń-
ca nie mieć… Wystana bądź za-
łatwiana na wsi szynka, domowe 
kiełbasy, różne smakołyki to było 
coś, bez czego nie było TYCH 
Świąt! Pamiętam jak z lubością 
odwiedzało się spiżarnię, by na-
cieszyć oczy wiszącymi na sznur-
ku, oczekującymi tygodniami na 
ten okres, pachnącymi, dojrzewa-
jącymi i niepsującymi się tak jak 
dziś wędlinami. Zasuszały się tyl-
ko biedne, nie mając nomen omen 
zielonego pojęcia o konserwan-
tach i różnych E, zawartych w dzi-
siejszych wyrobach. Mam wra-
żenie, że nazywanie dzisiejszych 
produktów masarskich tak szla-
chetnymi nazwami jak szynka czy 
kiełbasa, to w zestawieniu z tamty-
mi ogromne nadużycie. 

W tekście padła nazwa spiżar-
nia. Tak, tak, było kiedyś takie za-
pomniane dziś pomieszczenie przy 

każdej kuchni! Za to nie było lo-
dówek. Ale żywność, nawet ta 
nietrwała, jakoś nie psuła się tak 
jak dziś! Prezentów jako dziecko 
w tym czasie nie pamiętam zbyt 
wielu. Choć zając w „gniazdku” 
na ogrodzie zawsze zostawił jakiś 
słodki drobiazg, którego naszukać 
się trzeba było.

 Za to śmigus dyngus to było 
przeżycie! Nikt na nikogo nie wy-
lewał całych wiader z wodą, a było 
się mokrym! Jest jeszcze coś co 
utkwiło mi w pamięci. To ciasta 
pieczone na tę okoliczność: droż-
dżowa baba, ogromny w sensie 
ilości i wysokości sernik, a także 
drożdżowy placek o wysokości 
chyba z 10 cm. Wszystko to przy-
strojone specjalnie na tę szcze-
gólną okazję! Czy to mąka lub 
drożdże wtedy lepsze były, czy za-
sługa to opalanej węglem kuchni, 
że wypieki te jawią się dziś w ta-
kim kształcie i ciągle mimo tylu 
lat minionych powodują łapczywe 
przełykanie śliny? Myślę jednak, 
że to bezwzględnie zasługa tam-
tych gospodyń. Pamiętam, że moja 
mama w ogóle nie posiłkowała się 
żadnymi kulinarnymi przepisami. 
Wszystkie receptury miała w gło-
wie, nigdy nie odmierzając pro-
porcji i nie ważąc niczego. A nie 
przypominam sobie, by jakiś wy-
piek się wtedy nie udał! Co tam się 
nie udał! By pyszny nie był i nie 
wyglądał jak opisałem. Dziś Wiel-
kanoc jak wszystko …skomer-
cjalizowana do cna! Koszyk do 
święconki na dobrą sprawę trud-
ny do odróżnienia jest od koszyka 
z supermarketu! To doprawdy te 
same pojemniki różniące się jedy-
nie kształtem! Kupujemy gotowe 
pisanki „made in China”, baranka 
z Biedronki „z tłuszczu z przewagą 
masła”, drożdżową babkę ze zgagą 
„w gratisie”, mazurka „w promo-
cji”, i co tam jeszcze ….Może tak 
powinno być ? Może się czepiam, 
może to tylko rzeczy i zwyczaje, 
na których samodzielne wykona-
nie nie warto tracić czasu ? Może 
założyć, że liczy się tylko to, co 
przeżywamy w sercu? Może. Tyl-
ko to przeżywanie wtedy …ubogie 
jakieś takie!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Pisanki musiały 

być wykonane 

własnoręcznie...
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bezpieczeństwo

Straż Gminna informuje
Kończący się okres zimo-

wy to czas, w którym 
strażnicy często kontrolo-

wali miejsca przebywania osób w 
trudnej sytuacji życiowej. Nasze 
działania, prowadzone wspólnie 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
miały na celu zminimalizowanie 
ryzyka wystąpienia zdarzeń bę-
dących zagrożeniem dla zdrowia 
lub życia tych osób. W jednym 
przypadku strażnicy wezwali po-
gotowie ratunkowe, osoba zo-
stała zabrana przez ratowników 
medycznych, w celu udzielenia 
pomocy do szpitala.  

Koniec okresu zimowego to 
czas, w którym przybywa niestety 
interwencji dotyczących osób nie-
trzeźwych. Apelujemy do miesz-
kańców, by gdy zauważą leżące 
osoby powiadomili Straż Gminną 
lub Policję. Takie osoby nie za-
wsze muszą być nietrzeźwe! Czę-
sto zdarza się, iż są to osoby chore 
potrzebujące pomocy.

Kolejny raz powraca do Straży 
Gminnej problem czworonogów. 
W ostatnim czasie niemal codzien-
nie napływają interwencje o bez-
pańskich bądź zaginionych zwie-

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie obowiązywania znaków drogowych  „zakaz za-
trzymywania się” i „zakaz postoju”, informujemy, że obejmują one te części drogi, po której są usta-
wione, a kierowca parkując pojazd przy lewej krawędzi jezdni, jest zobowiązany do upewnienia się, 
czy podobny zakaz nie występuje również na jezdni, na której parkuje. W tym celu jest zmuszony do 
przejścia do najbliższego skrzyżowania dróg, aby mieć pewność, że nie stoi po prawej stronie drogi 
dla kierunku przeciwnego znak zakazu zatrzymywania się czy też postoju.

rzętach. Wobec tego Straż Gminna 
apeluje kolejny raz do właścicieli 
psów o odpowiedzialną i rozsądną 
opiekę nad nimi. Przypomnieć na-
leży, że kto utrzymuje zwierzęta, 
w myśl przepisów ustawy o ochro-
nie zwierząt, ma obowiązek speł-
nić określone warunki. Zwierzęciu 
należy zapewnić przed wszystkim 
pomieszczenie chroniące przed 
zimnem, upałami i opadami atmos-
ferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego. Pomieszczenie to musi 
umożliwiać swobodną zmianę po-
zycji ciała. Należy również pamię-
tać o zapewnieniu odpowiedniej 
karmy i stałego dostępu do wody. 
Dodatkowy wymóg mówi o tym, 
że uwięź, na której trzymane jest 
zwierzę nie może powodować ura-
zów ani cierpień oraz musi mu za-
pewnić możliwość niezbędnego 
ruchu. Zgodnie z przepisami zakaz 
jest trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub 
powodujący u nich uszkodzenie 
ciała lub cierpienie oraz w sposób 
niezapewniający możliwości nie-
zbędnego ruchu. Długość uwięzi 
nie może być krótsza niż 3 metry. 

Zabrania się puszczania psów bez 
możliwości ich kontroli i bez ozna-
kowania umożliwiającego identy-
fikację właściciela lub opiekuna. 
Zakaz ten nie dotyczy terenu pry-
watnego, jeżeli teren ten jest ogro-
dzony w sposób uniemożliwiający 
psu wyjście. 

Jak ważnym jest też zaszcze-
pienie psa przeciwko wściekliźnie 
przekonali się właściciele czwo-
ronogów, których psy pogryzły 
przechodniów (w ostatnim cza-
sie miało to miejsce kilkukrotnie). 
Warto kolejny raz przypomnieć, 
że posiadacze psów są obowią-
zani zaszczepić psy przeciwko 
wściekliźnie w terminie 30 dni od 
dnia ukończenia przez psa 3 mie-
siąca życia, a następnie nie rza-
dziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

W przypadkach, gdy właściciel psa 
nie poczuwa się do obowiązku do-
prowadzenia zwierzęcia, które było 
sprawcą pogryzienia, na obserwację 
weterynaryjną – fakt ten można zgło-
sić do Straży Gminnej lub Komisaria-
tu Policji.

Zgłaszamy się do udziału 
w tegorocznym konkur-
sie „Podwórko NIVEA”. 

Chcemy zebrać jak najwięcej gło-
sów tak, aby w ramach akcji po-
wstał plac zabaw w Lusówku, 
w pobliżu szkoły podstawowej. 
Obecnie trwają procedury reje-
stracji naszego zgłoszenia. Kiedy 
tylko wniosek zostanie zaakcep-
towany poinformujemy o tym na 
naszej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl.

Zagłosuj na podwórko!
Głosowanie na podwórko  NI-

VEA rozpocznie się 1 kwietnia 
i potrwa dwa miesiące. Liczymy 
na Państwa! W 2011 roku dzię-
ki pełnej wzajemnej mobilizacji 
wygraliśmy plac zabaw w Tarno-
wie Podgórnym. Teraz czas na Lu-

sówko. Pamiętajmy – z całej Pol-
ski wygrywa 40 lokalizacji, które 
zbiorą największą liczbę głosów. 
Jak zapewniają organizatorzy po-
dwórka powstaną jeszcze w tym 
roku.

Zapiszmy wyraźnie datę  
1 kwietnia w kalendarzach!

 ~ ARz
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sprawozdanie

VI Sesja Rady Gminy VII 
kadencji odbyła się 
24 lutego. Na opinię 

wyrażoną w formie uchwał ocze-
kiwało tym razem 19 projektów. 
Rozpoczęliśmy od spraw z zakre-
su planowania przestrzennego. 
W związku z koniecznością pono-
wienia procedury dotyczącej miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym związaną z unieważnie-
niem tego dokumentu przez Woje-
wodę Rada po raz kolejny podjęła 
decyzję o przystąpieniu do spo-
rządzenia przedmiotowego planu 
. W dyskusji wyrażono wolę, by 
był on procedowany w identycz-
nych częściach i z zachowaniem 
dotychczas poczynionych ustaleń 
i zasad, zarówno co do samej pro-
cedury, jak i jej merytorycznej za-
wartości. 

W dalszej części obrad Rada 
podjęła decyzje dotyczące spraw 
z zakresu gospodarowania nie-
ruchomościami. Kolejne zada-
nie stojące przed Radą Gminy na 
omawianej sesji dotyczyło wyda-
nia opinii na temat kupna przez 
Gminę działek w Lusowie, Prze-
źmierowie i Lusówku. Wymienio-
ne działki Gmina zdecydowała się 
nabyć z przeznaczeniem pod dro-
gi. Kolejne projekty uchwał z za-
kresu gospodarki nieruchomościa-
mi dotyczyły nadania nazw dwóm 
ulicom w Swadzimiu oraz zezwo-
lenia na oddanie w dzierżawę nie-
zabudowanej części nierucho-
mości położonej w Jankowicach 
z przeznaczeniem na cele rekre-
acyjne związane z wędkarstwem. 
Niezwykle ważną uchwałą Rady, 
którą podjęto na omawianej sesji 
było wprowadzenie w Gminie Tar-
nowo Podgórne samorządowego 
programu przyznającego upraw-
nienia rodzinom wielodzietnym 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 24 lutego

w trybie tzw. „Karty Dużej Rodzi-
ny”. Następna z procedowanych 
uchwał dotyczyła trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla szkół 
i placówek oświatowych niepu-
blicznych oraz publicznych pro-
wadzonych przez inny niż jednost-
ka samorządu terytorialnego organ 
oraz trybu i zakresu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości wy-
korzystania udzielonej dotacji. 

Na opisywanej sesji miała też 
miejsce drobna korekta budżetu 
Gminy na 2015 r. Dotyczyła ona 
niewielkiego przesunięcia w za-
kresie wydatków majątkowych 
w dziale oświata. 

Na koniec omawiania projektów 
uchwał z jakimi mieliśmy do czy-
nienia na lutowej sesji zostawiłem 
sobie sprawy związane z dwoma 
protestami jakie w myśl obowią-
zującego prawa złożono Radzie 
Gminy na wybory sołtysa w Chy-
bach i Przeźmierowie. To sprawy, 
które dzierżyły zdecydowany pry-
mat, jeśli chodzi o poświęcony im 
czas, a zwłaszcza o emocje i tem-
peraturę dyskusji. Protest doty-
czący tej pierwszej miejscowości 
zawierał szereg zarzutów natury 
organizacyjnej, związanej z sa-
mym przeprowadzeniem wybo-
rów. U podstaw jego złożenia leża-
ła, jak się wydaje, sprawa trudnych 
warunków przebiegu zebrania wy-
borczego, związana z ogromną 
frekwencją, z jaką zmierzyć mu-
sieli się jego organizatorzy. Nie-
wielka świetlica w Chybach nie 
była w stanie pomieścić wszyst-
kich mieszkańców chcących wziąć 
udział w zebraniu, którego głów-
nym celem był wybór sołtysa. To 
spowodowało konieczność prze-
prowadzenia go na dworze w nie-
zwykle trudnych warunkach, któ-
re u autorów protestu wzbudziły 
wątpliwości, co do ważności do-
konanego wyboru. Komisja Re-
wizyjna, która posiada delegację 
i kompetencję do rozpoznawania 
tego rodzaju protestów, punkt po 
punkcie zbadała sformułowane za-
rzuty i po wnikliwym rozpoznaniu 
sprawy zarekomendowała Radzie 
odrzucenie wspomnianego prote-
stu. O tym, że użycie określenia 
„wnikliwy” jest w tym przypadku 
jak najbardziej uzasadnione świad-

czy choćby objętość protokołu Ko-
misji, dotyczącego tej sprawy, za-
wierającego aż 42 strony. Rada 
w głosowaniu opowiedziała się 
zdecydowanie acz nie jednogło-
śnie za odrzuceniem rzeczonego 
protestu. Emocje przy rozpatry-
waniu protestu dotyczącego wy-
boru sołtysa w Chybach były bar-
dzo duże. Stanowiły one jedynie 
skromną uwerturę w porówna-
niu do tych, z którymi mieliśmy 
do czynienia rozpatrując podobną 
sprawę dotyczącą wyborów sołty-
sa w Przeźmierowie. Protest sfor-
mułowany przez kilkunastu miesz-
kańców Przeźmierowa dotyczył 
z wątpliwości dotyczących posia-
dania biernego prawa wyborczego 
przez kandydatkę, która wygrała 
wybory. Prawo stanowi, że o funk-
cję sołtysa ubiegać się mogą osoby 
spełniające dwa warunki: zamiesz-
kanie na terenie sołectwa i bycie 
w rejestrze osób uprawnionych do 
głosowania w wyborach samorzą-
dowych. Wątpliwości protestują-
cych dotyczyły pierwszego z opi-
sanych warunków . Po burzliwej 
dyskusji, której oddać w tej „tech-
nicznej” relacji nie sposób, Rada 
nie podzieliła stanowiska Komisji 
Rewizyjnej i zdecydowała o od-
rzuceniu przedmiotowego prote-
stu. Tym samym wybory sołtysów 
w Chybach i Przeźmierowie uzna-
ne zostały ostatecznie jako ważne 
i prawomocne. 

W dalszej części obrad Rada za-
jęła się sformułowaniem podsta-
wowych wskaźników do założeń 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczących 
2 działek położonych w Przeźmie-
rowie przy ul. Rynkowej. Na po-
przedniej sesji Rada odrzuciła bo-
wiem już gotowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczący tych nieruchomości. 
Jak zwykle szczegóły dotyczące 
uchwał i przebiegu dyskusji do-
stępne są na stronie internetowej 
Gminy. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszam na kolejną se-
sję która odbędzie się 24 marca 
o godz. 16 w Sali GOK przy ul. 
Ogrodowej 14 w Tarnowie Pod-
górnym.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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 szkoła

We wrześniu 2015 r. ucznio-
wie będą mogli rozpocząć przy-
godę ze szkołą w prowadzonej 
przez Panią bezpłatnej publicz-
nej placówce w Baranowie. Jak 
zachęciłaby Pani rodziców do 
posłania swoich dzieci właśnie 
do tej szkoły?

W szkole publicznej dzieci 
będą mogły rozpocząć naukę od 
najbliższego września, ale szkoła 
funkcjonuje jako niepubliczna już 
od września 2014 roku. W trak-
cie ferii nasza działalność została 
poddana kontroli przez organ 
nadzorujący, czyli Kuratorium 
Oświaty, bo musimy sprostać ta-
kim samym kryteriom, jak szkoły 
publiczne. Dokładnie sprawdzono 
kwalifikacje nauczycieli, progra-
my nauczania, metody, którymi 
pracujemy. Wyniki kontroli były 
bardzo pozytywne, co dostarczyło 
mi ogromnej energii do dalszego 
działania. 

Jaki program Państwo reali-
zują?

Program jest poszerzony o ję-
zyk angielski do pięciu godzin 
tygodniowo, codzienne zajęcia fi-
zyczne (w tym jest joga) oraz bar-
dzo lubiane przez dzieci zajęcia 
szachowe, które uczą logicznego 
myślenia oraz wspomagają kon-
centrację. Obecnie przymierza-
my się do utworzenia własnego 
klubu szachowego, który będzie 
mógł być zrzeszony w Wielkopol-
skim Związku Szachowym. Dzieci 
uczestniczą w wyjazdach do  
teatrów, mamy zajęcia na base-
nie, zajęcia ukierunkowujące za-
interesowania naukami ścisłymi, 
m.in. warsztaty małego odkrywcy 
i wiele innych ciekawych propo-
zycji. Wprowadzone przez nas 
elementy pedagogiki daltońskiej 
pozytywnie zaskoczyły nawet 
sceptycznie nastawionych. Dzieci 
znakomicie odnalazły się w swo-

Bez systemu zmianowego,  
bez noszenia ciężkich plecaków!
- rozmowa z Joanną Cebernik, dyrektorem Akademii Pitagorasa,  
otwierającą bezpłatną szkołę publiczną w Baranowie

ich nowych obowiązkach, znaj-
dują radość z pracy zespołowej, 
a przy tym są bardzo obowiązko-
we w tym, co robią. I podkreślam, 
że mówimy tu o sześciolatkach, 
których rodzice bali się wysłać do 
szkoły.

Napięty harmonogram zajęć 
oznacza więcej lekcji odrabia-
nych w domu?

Nie, absolutnie nie! To też jest 
coś, co wizytatorom z Kurato-
rium bardzo się podobało. Całość 
nauczania odbywa się w szkole. 
Lekcje odrabiamy pod okiem na-
uczyciela w szkole. Dzięki temu 

dzieci nie dźwigają ciężkich ple-
caków, bo wszystko zostawiamy 
w swoich szafkach. Dzieci potrze-
bują czasu na zabawę, na spotka-
nia z rówieśnikami, czy choć-
by na zwykłe spędzenie czasu 
z rodzicami. Nie mogą przyjść po 
szkole, aby ponownie usiąść do 
lekcji. Ministerstwo cały czas na 
to zwraca uwagę, ale niewątpli-
wie wymaga to innej organizacji 
w szkole. Tak jak wspólne czyta-
nie po obiedzie, do którego dzieci 
się tak przyzwyczaiły i polubiły, 
że same dzielą się czytanym tek-
stem i czytają na głos. 

Jak można zapisać dziecko 
do Państwa placówki?

Chciałabym przypomnieć, że 
zapisy trwają do końca marca. 
Tylko rodzice, którzy złożą for-
mularz zgłoszeniowy, będą mo-
gli być pewni przyjęcia swoich 
dzieci. Formularz dostępny jest 
naszej stronie www.akademiapi-
tagorasa.pl 

Zapraszam do bezpłatnej pu-
blicznej szkoły w Baranowie!
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Wiadomości brackie

W dniu 22 lutego odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie- 

Podgórnym.
Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 

2014 r. oraz udzieliło absolutorium ustępującemu za-
rządowi, wybrano nowe władze bractwa: zarząd, ko-
misję rewizyjną oraz sąd koleżeński.

Prezesem został wybrany ponownie Stanisław Bą-
czyk.

Do zarządu zostali wybrani:
• Leszek Jerzak – v ce prezes,
• Waldemar Kubiak – v-ce prezes,
• Magdalena Mazantowicz – sekretarz,
• Adam Kubiak – skarbnik,
• Zbigniew Kubiak - gospodarz,
• Andrzej Pawlicki – strzelmistrz.
• Marek Czajka – członek,

Dziękuję ustępującemu zarządowi za zaangażowa-
nie i prace wykonane ku chwale bractwa.

Walne Zgromadzenie przyjęło Wójta Tadeusza 
Czajkę, Ks. Prezbitera Adama Prozorowskiego oraz 
ks. Adama Przewoźnego w poczet członków honoro-
wych bractwa. Przyjęto również plan pracy na 2015 
rok. Siostra Joanna Zimna złożyła ślubowanie „Ślu-

Pomysł przystąpienia do Stowarzyszenia 
CIOFF w Zespole rodził się od dawna. Pra-
ca z choreografami Romanem Matysiakiem, 

a obecnie Dariuszem Jezierskim dała rezultat w po-
staci bardzo różnorodnego programu artystycznego. 
Warunkiem przyjęcia naszego Zespołu do Stowarzy-
szenia jest pozytywna weryfikacja naszego programu 
i opinia o nim Ekspertów PS CIOFF. Jest ona doko-
nywana jest podczas koncertu lub próby kostiumo-
wej. W przypadku naszego Zespołu, który tworzą 
osoby dorosłe, program musi wynosić 90 min. Eks-
perci CIOFF zwracają uwagę na:

1. Poziom wykonania programu, a w szczegól-
ności:

- jaka jest technika wykonania, 
- jaka wierność danej obyczajowości
- zachowanie cech kulturowych we wszystkich 

warstwach: w muzyce instrumentalnej i wokalnej, 
tańcach regionalnych i narodowych a także stroju.

2. Reprezentatywność repertuaru pod względem 
wartości etnograficznych, artystycznych i historycz-
nych: 

- w muzyce: dobór melodii, zestaw instrumentów, 
maniera i technika gry,

- w tańcu: rozpoczęcie, przebieg układu chore-
ograficznego, maniera

buję wiernie służyć Państwu Pol-
skiemu w każdej potrzebie, prze-
strzegać przepisów statutowych 
i regulaminowych Bractwa, dą-
żyć wszystkimi siłami do najlep-
szego rozwoju, a w czasie służby 
w Bractwie przełożonym odda-
wać winny szacunek i posłuszeń-
stwo. Słowa na naszym sztanda-
rze „BÓG HONOR OJCZYZNA” 

niech na zawsze zamieszkają 
w naszych sercach”.

Informujemy, że strzelnica jest 
czynna w każdy wtorek i czwar-
tek w godzinach 16.00 – 20.00.
Wszystkich chętnych zapraszamy 
– więcej informacji udziela brat 
Leszek Jerzak pod numerem 880 
584 242.

Z brackim pozdrowieniem
Prezes Stanisław Bączyk

Nowe wyzwania dla „Lusowiaków”
- w gwarze:
- w obrzędowości i zwyczajach,
- w stroju i rekwizytach,
- w obyczajowości.
3. Dramaturgia i reżyseria wi-

dowiska:
- jakość i sposób przeprowadze-

nia zamysłu twórczego (dobór re-
pertuaru) w zależności od wieku 
wykonawców, (w zakresie chore-
ografii jak i muzyki),

- oprawa plastyczna, 
- proporcje czasowe poszcze-

gólnych elementów programu,
- uwzględnienie praw sceny 

(dynamika, progresja),
- oświetlenie i nagłośnienie sce-

ny.

Komisja składająca się m.in. 
z dwóch ekspertów po koncer-
cie odbywa rozmowę konsulta-
cyjną z instruktorami i twórcami 
programu i szczegółowo oma-
wia prezentowany spektakl. Po 
zakończeniu weryfikacji Zespół 

otrzymuje protokół weryfikacyj-
ny i decyzję Prezydium CKIOFF 
o ewentualnym przyjęciu w sze-
regi Stowarzyszenia i o uzyska-
nej weryfikacji do prezentowania 
programu na imprezach CIOFF 
w kraju i za granicą.

Okres zimowo- wiosenny w ze-
spole poświecony jest zatem na 
dopracowaniu pod każdym wzglę-
dem programu do wymogów ko-
misji weryfikacyjnej. Wyzwanie 
to będzie wymagało wielu stacjo-
narnych warsztatów. Naszym ma-
rzeniem jest dołączyć do grona 
zespołów ludowych należących 
do Stowarzyszenia „CIOFF”. 

Drugim ważnym dla zespołu 
wydarzeniem będzie udział w V 
Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru „BAR 2015” w Czerno-
górze, który odbędzie się w dniach 
1-7 lipca. 

~ Dariusz Jezierski  
– choreograf zespołu 

Krystyna Semba – kier. zespołu
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W czasie ferii zimowych nasi słuchacze 
również odpoczywali, chociaż… nie do 
końca. Nie mogliśmy co prawda korzy-

stać z izb lekcyjnych, ale co tydzień spotykaliśmy się 
w Klubie Seniora w Tarnowie Podgórnym.

12 lutego odbyło się spotkanie z doktorem medy-
cyny Ryszardem Stankiewiczem poświęcone udzie-
laniu pierwszej pomocy i racjonalnemu zachowaniu 
się w sytuacjach zagrożenia życia.

18 lutego odbyło się spotkanie z psychologiem  
dr Jadwigą Kwiek. 26 lutego spotkaliśmy się z bio-

I po feriach energoterapeutą Krzysztofem Malengowskim – tematyka: 
medycyna niekonwencjonalna.

Zainteresowane osoby skorzystały z zaproszenia Biblio-
teki Publicznej w Tarnowie Podgórnym i uczestniczyły 
w spotkaniu z Arturem Andrusem, które odbyło się 26 lu-
tego.

Poniżej podajemy informację o najbliższych wykładach:
17 marca dr Agnieszka Budzyńska: Co na nas w wodzie czyha, czyli 

o związku człowieka z mikroskopijnymi organizmami (LO Tarnowo 
Podgórne, godz. 17.00)

31 marca dr inż. Jacek Zientarski: Las jako ekosystem (Centrum 
Kultury Przeźmierowo, godz.17.30)

14 kwietnia mgr Anna Szulc: Niewolnica wielkiej miłości (Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska) LO Tarnowo Podgórne, godz. 17.00 

 
Dojeżdżający na wykład busem mogą zapoznać się z poniższym roz-

kładem jazdy.
• z Przeźmierowa do Tarnowa Podgórnego – godz. 16.30 
 - pasaż przy ulicy Kościelnej i dalej...
 - przystanek autobusowy Rynkowa, przy Leśnej
 - Rolna, przy sklepie z telefonami GSM
 - Swadzim, przystanek autobusowy przy kładce
 - Sady, przystanek autobusowy
 - Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

• z Tarnowa Podgórnego do Przeźmierowa – godz. 17.00 
 - ulica Poznańska, Urząd Gminy, a dalej...
 - Sady, przystanek autobusowy
 - Swadzim, przystanek autobusowy przy kładce
 - Przeźmierowo, Centrum Kultury

~ Maria Zgoła

W sobotę, 14 lutego, grupa turystyczna UTW 
wyruszyła na jednodniową wycieczkę.

Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania 
„Św. Góry” – miejsca położonego malowniczo w po-
łudniowej Wielkopolsce wśród pól i lasów, na wzgó-
rzu, wznoszącym się nad Gostyniem, przed wiekami 
zwanym „Hostyń”.

Już w 1278 r. Maryja odbierała tu kult od okolicz-
nych miast i wiosek. Miejsce słynęło z wielu cudów 
– chorzy i ułomni odzyskiwali zdrowie, zostawiając 
za sobą kule. Następnie zwiedziliśmy firmę zielar-
ską „Kawon” – nazwa ta pochodzi od odwrotności 
czytania nazwiska „NOWAK”, założyciela i właści-
ciela firmy od 25 lat. Przeszliśmy przez różne hale 
produkcji: segregowania, suszenia i pakowania ziół. 
Było tam pachnąco i urzekająco. Pobyt zakończyła 
degustacja owocowych herbatek – produkowanych 
przez „Kawon”.

Po obiedzie pojechaliśmy do Cichowa zwiedzić 
filmowe Soplicowo. Cichowo jest położone nad je-
ziorem otoczonym lasami. Jest tam rzeczywiście ci-
cho i malowniczo. Pan Marek, kustosz  Sopilcowa, 
opowiadał ciekawie i z dużym entuzjazmem na te-
mat kręconych tam folwarcznych scen do filmu „Pan 

Walentynkowa wycieczka

Tadeusz”. Zdradził nam także kil-
ka trików, które były wykorzysta-
ne we filmie. Na koniec pokazał 
nam lot sokoła, który „na ogół go 
słuchał”. Sokół miał 12 lat, a więc 
mógł mieć swoje emeryckie fana-
berie. 

Na koniec w sympatycznej ka-
wiarni nad jeziorem mieliśmy 

kawę i „Walentynkowe ciacho”. 
Przy kominku były śpiewy, mię-
dzy innymi „Hej sokoły”.

Powrót urozmaiciło nam fan-
tastycznie pomarańczowe zacho-
dzące słońce.

Cóż jeszcze więcej chcieć... 

~ Monika Pieczkowska

Spotkanie z dr Ryszardem Stankiewiczem
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  sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

W dniu 18 lutego odby-
ła się IV Sesja Rady 
Powiatu w Poznaniu, 

której tematem przewodnim była 
informacja o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego oraz 
ochronie przeciwpożarowej w Po-
wiecie Poznańskim. W pierwszej 
kolejności informacji o działal-
ności Powiatowej Komisji Bez-
pieczeństwa w 2014 roku udzielił 
Przewodniczący Komisji – Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski. 
Następnie Komendant Miejski 
Policji w Poznaniu mł. insp. Ro-
man Kuster omówił prezentację 
o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w Powiecie Po-

POselskie wieści

znańskim w 2014 roku. Natomiast 
informacja o stanie bezpieczeń-
stwa i ochronie przeciwpożaro-
wej w Powiecie 2014 roku została 
przedstawiona przez Komendanta 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu st. bryg. dr inż. 
Witolda Rewersa. 

W dalszej kolejności ogłoszo-
no wyniki Konkursu „Komisariat 
Roku 2014”, które odczytał Ko-
misarz Hubert Haegenbarth, Na-
czelnik Wydziału Prewencji. Na-
grody wręczył Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański i mł. insp. Ro-
man Kuster, Komendant Miejski 
Policji w Poznaniu.

I miejsce – Komisariat w Stę-
szewie

II miejsce – Komisariat w Ko-
strzynie

III miejsce – Komisariat 
w Czerwonaku.

Na sesji również Rada Powiatu 
w Poznaniu przyjęła jednogłośnie 
pozytywnie stanowisko w spra-
wie ustanowienia roku 2015 Ro-
kiem Maksymiliana Jackowskie-
go. 

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Poznaniu
~Piotr Burdajewicz

Sesja z 18 lutego

8 marca, w rocznicę uchwale-
nia przez Parlament ustawy 
o samorządzie terytorial-

nym, Poznań miał przyjemność 
gościć 1 400 samorządowców, 
przedstawicieli organów władzy 
państwowej, ekspertów i anality-
ków z okazji kongresu XXV-le-
cia samorządu w Polsce. Była to 
okazja do licznych podsumowań 
tego, co udało się osiągnąć w tym 
czasie na gruncie władzy lokalnej. 

Niewątpliwie dorobek polskich 
samorządów jest niezwykle boga-
ty, a zdobyte przez Polaków do-
świadczenia partycypacji w rzą-
dzeniu lokalnymi ojczyznami 
pozwalają nam patrzeć pozytyw-
nie w przyszłość. Kiedy w 1990 r. 
stworzono polski samorząd, na-
wet najwięksi optymiści nie spo-
dziewali się, że dziś Polska będzie 
liczącym się członkiem Unii Eu-
ropejskiej i innych ważnych orga-
nizacji. Realia zmieniły się całko-

wicie. Dziś władza samorządowa 
funkcjonuje zupełnie inaczej, inne 
są źródła dochodów i inne prio-
rytety inwestycyjne. Wystarczy 
wspomnieć płynące szerokim 
strumieniem fundusze unijne, 
dzięki którym Polska moderni-
zuje się w ekspresowym tempie. 
Nowe wyzwania, co podkreślali 
prelegenci podczas poznańskie-
go kongresu, powodują potrzebę 
przeanalizowania dotychczaso-
wego dorobku samorządów, a tak-
że wprowadzeniu niezbędnych re-
form, które pozwolą dostosować 
się do nowej rzeczywistości.

Jako, że powyższa tematyka 
jest mi szczególnie bliska, anga-
żuję się we wszelkie prace, mają-
ce na celu reformę samorządów. 
Wyzwań jest wiele, od popular-
nego janosikowego, czyli pie-
niędzy przekazywanych przez 
bogate samorządy biedniejszym 
(Gmina Tarnowo Podgórne jest 

jedną z tych, która również wspie-
ra uboższe gminy), przez zmianę 
ustawy o dochodach, kwestiach 
zagospodarowania przestrzenne-
go czy przygotowywanego ko-
deksu budowlanego. 

Z racji tego, że obchodzimy 
rocznicę 25-lecia samorządu tery-
torialnego w Polsce, chciałbym, 
żeby ten rok był dla samorządów 
szczególny. Aby ich głos był szcze-
gólnie słyszalny i aby niezbęd-
ne zmiany zostały jak najszybciej 
wprowadzone w życie. W celu wy-
pracowania jak najlepszego roz-
wiązania, spotykam się z wójta-
mi, burmistrzami i prezydentami 
praktycznie każdego dnia, a wnio-
ski z nich przedstawiam stronie 
rządowej. Trwają intensywne pra-
ce, które, na co szczególnie liczę, 
przyniosą pożądane efekty w po-
staci reformy samorządów na mia-
rę XXI wieku.

~ Waldy Dzikowski
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W 1980 r. w całej Polsce powstały Nieza-
leżne Samorządne Związki Zawodowe 
„Solidarność” (NSZZ S). Wstąpiło do 

niego ok. 10 mln Polaków. Wśród tej liczby byli tak-
że członkowie niektórych zakładów pracy w Gminie 
Tarnowo Podgórne i NSZZ S Rolników Indywidual-
nych. Też wstąpiłem do „Solidarności”. Stan wojen-
ny, ogłoszony 13 grudnia 1981 r., zlikwidował dzia-
łalność NSZZ S, która skutkiem tej decyzji została 
sprowadzona do podziemia aż do 1989 r.

W 1989 r. na bazie idei Solidarności zaczęły po-
wstawać Komitety Obywatelskie. Ich głównym za-
daniem było przygotowanie społeczeństwa do zbli-
żających się wyborów do Sejmu i do samorządów 
terytorialnych. W naszej Gminie powstały dwa: 
w Tarnowie Podgórnym kierowany przez Bogdana 
Jaworskiego i w Lusowie kierowany przeze mnie. 
Działaliśmy wspólnie, m.in. jeździliśmy do Pozna-
nia i Konina na równego rodzaju szkolenia, dotyczą-
ce przeszłej działalności gminnych samorządów. 

Wreszcie 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wy-
bory samorządowe. W Tarnowie Podgórnym wy-
brano 26 radnych. Na pierwszej sesji Rady Gminy, 
po złożeniu przysięgi przez radnych, wybrano mnie 
Przewodniczącym Rady Gminy oraz ustalono składy 
osobowe poszczególnych komisji. Kolejna sesja od-
była się już dwa dni później – wtedy Wójtem został 
wybrany Waldy Dzikowski, wyłoniono także cztero-
osobowy Zarząd Gminy. Dalsze poniżej opisywane 
działania są efektem wspólnej pracy Wójta, Zarządu 
Gminy, Rady Gminy i pracowników Urzędu.

Na dalsze prowadzenie Urzędu otrzymaliśmy 21,5 
etatów. Dotąd pracowało w nim 41 urzędników. Po-
wstał zatem problem, kogo pozostawić w Urzędzie. 
Przecież nie znaliśmy nikogo… Po naradzie z Wój-
tem wszyscy pracownicy otrzymali ankiety i mieli 
sami wytypować kandydatów, którzy objęliby eta-
ty. To rozwiązanie okazało się trafne – okazało się, 
że większość wytypowała 21 tych samych urzędni-
ków. Wynik był imponujący, bo pozostawiono naj-
lepszych (większość z nich pracuje do dziś).

I i II kadencja Rady Gminy  
- czyli jak to się zaczęło 

W pierwszych miesiącach sesje 
Rady Gminy odbywały się pra-
wie co tydzień. Rozpoczynaliśmy 
działania w oparciu o wytyczne 
Ustawy Sejmowej z marca 1990 
roku (żółta książeczka), która dała 
gminom w całej Polsce szansę na 
samodzielny rozwój. Pracowali-
śmy z entuzjazmem. Jako Rada 
Gminy podejmowaliśmy bardzo 
trudne uchwały nie wiedząc wte-
dy do końca, czy  słuszne. Dopie-
ro z czasem okazało się jak bar-
dzo trafne były to decyzje.

Gminie zlecono prowadze-
nie przedszkoli. To oznaczało, 
że z naszego skromnego budżetu 
musieliśmy opłacać urzędników 
Gminy i personel tych placówek. 
Na nic więcej nie było nas stać. 
Aby zwiększyć dochody budżetu 
Gminy, stworzyliśmy sprzyjający 
klimat powstawania różnego ro-
dzaju zakładów pracy. I już pod 
koniec II kadencji powstało ich 2 
800. Przeważnie były to rodzinne 
zakłady pracy. To spowodowało 
zwiększone wpływy podatków do 
budżetu. 

Dopiero w trzecim roku I ka-
dencji radnym za udział w sesji 
płaciliśmy 30 zł, a Wójtowi  ku-
piliśmy samochód marki Polonez. 
Dotąd wszelkie urzędowe sprawy 
załatwialiśmy jeżdżąc prywatny-
mi autami. Mimo tego panował 
wielki entuzjazm. Bowiem rozpo-
czął się rozwój gospodarczy, spo-
łeczny i kulturalny naszej Gminy. 
Mieszkańcy wspierali nasze dzia-
łania. W każdej wsi spontanicznie 
tworzyły się Społeczne Komite-
ty: wodociągowania, telefoniza-
cji, gazyfikacji, które wspierały 
finansowo i organizacyjnie te in-
westycje. 

Społeczeństwo dodatkowo się 
opodatkowało na te cele. Powstał 
tez Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły Podstawowej w Lusowie, 
która otwarto w 1996 r. Nowa 
szkoła i jej otoczenie stały się 
piękną wizytówką Lusowa i Gmi-
ny.

Trudno opisać całokształt na-
szej działalności samorządowej 
przez dwie pierwsze kadencje. 
Wspomnę niektóre z nich, ponie-
waż trwale wpisały się w historię 
Gminy:

- ze względów oszczędnościo-
wych podjęliśmy ważną uchwałę 
o przejęciu komunikacji podmiej-
skiej, prowadzonej dotąd przez 
MPK. Była to trafna decyzja – 
dziś mamy bardzo dobrą komuni-
kację, zarządzaną przez TPBUS;

- ze względów ekologicznych 
utworzyliśmy pierwsze w Gminie 
wysypisko śmieci i oczyszczalnię 
ścieków. Ta działalność z biegiem 
lat rozszerzyła się i dzisiaj za-
rządzana przez TPKOM, pięknie 
prosperuje;

- w całej Gminie założyliśmy 
wodociągi, telefony i kanalizację;

- 2 września 1996 r. powsta-
ło Muzeum Powstańców wiel-
kopolskich im. Generała Józe-
fa Dowbora Muśnickiego, które 
w przyszłym roku prawdopodob-
nie odwiedzi stutysięczna osoba;

- utworzyliśmy Liceum Ogól-
nokształcące – decyzja ta była 
trafna i osobiście wierzę w dalszy 
rozwój tej placówki;

- wybudowaliśmy piękny bu-
dynek dla Gimnazjum i Liceum 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Poznańskiej;

- dokończyliśmy rozbudowę 
szkoły podstawowej w Przeźmie-
rowie i sali gimnastycznej w Ce-
radzu Kościelnym;

Jest to wstępny zarys działal-
ności samorządu w Gminie Tar-
nowo Podgórne. Mam nadzieję, 
że w ślad za tym artykułem uka-
żą się następne autorstwa osób 
zaangażowanych w budowanie 
samorządności. Poszerzajmy wia-
domości o historii rozwoju naszej 
Gminy!

~ Józef Grajek
Przewodniczący Rady  

Gminy Tarnowo Podgórne  
I i II kadencji (1990-1998)

Pracowaliśmy  
z ogromnym 
entuzjazmem!
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Jestem mieszkańcem Prze-
źmierowa. Mam 74 lata i do-
piero po sześćdziesiątce, 

kiedy przeszedłem na emeryturę 
zacząłem myśleć o moich marze-
niach sprzed ponad półwiecza i je 
realizować. 

Moja historia zaczyna się dość 
wcześnie. Już w trakcie szko-
ły podstawowej bardzo intere-
sowałem się wodą, kajakami, 
wędkowaniem, może dlatego, że 
mieszkałem nad rzeką Wartą, na 
Ratajach. W czwartej klasie pod-
stawówki zbudowałem kajaczek, 
którym pływałem po ratajskich 
gliniankach – jakiż byłem dum-
ny! Wielkie plany w mojej gło-
wie zakiełkowały w szkole śred-
niej. Z kolegami ze szkolnej ławy 
marzyliśmy o odbyciu wypra-
wy (jako piraci) rzekami Noteć 
i Warta. Na mapie to tak ładnie 
wyglądało – a jakie to wydawało 
się proste! Ze szczenięcych ma-
rzeń oczywiście nic nie wyszło. 
Długo czekałem na sprzyjający 
czas. Przez te wszystkie lata zbu-
dowałem dwie łódki żaglowe 
i łódź wędkarską. Czułem niedo-
syt, ale studia, praca zawodowa, 
obowiązki i rodzicielstwo były 
w owym czasie ważniejsze. 

Do realizacji opłynięcia War-
ty, Noteci czyli szlaku wodnego 
obecnie nazwanego Wielką Pętlą 
Wielkopolską (WPW) wróciłem 
po 60 latach. 

Obecnie WPW to około 690 km 
Noteci i Warty, jezior, kanałów 
oraz 34 śluzy, których znakomi-
ta część ma zabytkowy charakter 
i jest napędzana ręcznie. WPW 
rozciąga się w czworokącie stwo-
rzonym przez miejscowości Go-
rzów Wlkp., Bydgoszcz, Konin 
i Poznań. Budowę tego wodnego 
szlaku zaczęto w 1882 r., a ostatni 
kanał zamykający pętlę wykona-
no w 1950 r. WPW stanowi frag-
ment europejskiej drogi wodnej 
E70 łączący Europę Zachodnią 
z Kaliningradem. 

WPW opłynąłem etapami:
I etap w roku 2009 Poznań – 

Międzychód: zakończony awarią 
silnika,

Na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno

II etap w roku 2010 Poznań – 
Drezdenko: również niepowodze-
nie i znów awaria silnika,

III etap w roku 2012 Poznań – 
Czarnków: udany

IV etap w roku 2014 Czarnków 
– Bydgoszcz – Konin – Poznań: 
zakończony pełnym sukcesem – 
zamknięcie pętli.

Pierwsze dwa etapy przepłyną-
łem na własnoręcznie wykonanej, 
za przysłowiową złotówkę, ma-
leńkiej łodzi Kabokle (odkrytej, 
wiosłowo-motorowej z pomocni-
czym żagielkiem i starym jeszcze 
radzieckim silnikiem). Etap III 
i IV przepłynąłem na łodzi Kabo-
kle2, której skorupę zakupiłem od 
producenta, a potem samodzielnie 
zabudowałem pokładem i kabiną 
– poświęciłem na to półtora roku 
majsterkowania w garażu. Łódka 
dobrze sprawdziła się w wieloeta-
powej włóczędze. 

Rodzina i przyjaciele wspiera-
li mnie i gorąco kibicowali, choć 
miałem wrażenie, że nie do koń-
ca wierzą w powodzenie mojej, 
w gruncie rzeczy samotnej wy-
prawy. Udowodniłem im i sobie, 
że mogę tego dokonać.

Zobaczyć wschód słońca nad 
rzeką, kiedy budzi się przyroda, 
to wielkie przeżycie. Z dala od 
miasta, po kilku dniach wszystkie 
zmysły wyostrzają się, a doznania 
są bardziej dojmujące. Krajobraz 
się zmienia ukazując widoki, ja-
kie nie często spotykamy. Można 
posłuchać koncertu żab, zobaczyć 
nurkujące wydry i bobry, bardzo 

płochliwe, polujące czaple siwe, 
dumnie kroczące bociany, a w od-
dali sarny u wodopoju. Rano spo-
wita mgłą rzeka, a w niej drapież-
ne ryby polujące na narybek... 
Przyroda nieożywiona również 
dostarcza mnóstwo ciekawych 
wrażeń. Przepłynąłem wszystkie 
34 śluzy i jazy – przeżycie nieza-
pomniane. Sporadycznie spotka-
na przemiła brać wodniacka, po-
zdrawiająca się hasłem „ahoj!”. 
A te wieczory na biwaku czy 
w przystani-marinie? I oto sku-
tek: nieoceniona, bezinteresowna 
pomoc w trudnej chwili, przyjaźń, 
wspólne plany na przyszłe rejsy. 

Można śmiało powiedzieć, że 
warto marzyć. Pamiętajmy, że 
z każdą uciekająca chwilą mamy 
coraz mniej czasu na ich realiza-
cję. Pamiętajmy też , że nigdy nie 
jest za późno! Spełnianie marzeń 
nawet po tak wielu latach daje 
ogromną satysfakcję i pobudza do 
dalszych wyzwań. 

W przyszłych sezonach planu-
ję, o ile zdrowie i finanse pozwo-
lą, przepłynąć Pętlę Żuławską. 
A może popłynę do Berlina z po-
konaniem wielkiej atrakcji: Śluzy 
Odra – Hawela – Szprewa (różni-
ca poziomów na śluzie to 30 me-
trów)? A może na Mazury, choć te 
są bardzo oblegane?

~ Ahoj! Edmund Jurdziński

Osoby chętne – chcące nawią-
zać kontakt, mające tę samą pasję 
ale nie tyko, zapraszam do kon-
taktu: staryjurdziu@gmail.com

Edmund  
Jurdziński
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Reumatoidalne zapalenie 
stawów to groźna, nie-
przewidywalna i nieste-

ty dość częsta choroba. Sprawdź 
jak ulżyć sobie lub bliskiej osobie 
w wielu nieprzyjemnych dolegli-
wościach. Dowiedz się, dlaczego 
przy RZS niezbędna jest opieka 
doświadczonego podologa!

Czym jest RZS?
Reumatoidalne zapalenie sta-

wów to choroba, która dotyka od 
0,5 – 2% populacji. Do głównych 
objawów RZS należy ból, sztyw-
ność oraz obrzęk stawów, głów-
nie rąk i stóp, ale problem może 
występować również w innych 
części ciała. Przyczyny RZS nie 
są do końca poznane. Za główny 
czynnik sprzyjający rozwojowi 
choroby uważa się nieprawidłowe 
funkcjonowanie układu odporno-
ściowego, który zamiast skoncen-
trować się wyłącznie na eliminacji 
szkodliwych bakterii i wirusów, 
zaczyna dodatkowo atakować 
własne tkanki. W związku z tym 
reumatoidalne zapalenie stawów 
zaliczamy do chorób autoimmu-
nologicznych. Czynnikiem bu-
dzącym chorobę może być stres 
lub przebyta infekcja.

Przed miesiącem pisałam, że 
o wartości nieruchomości 
wystawionej na sprzedaż 

nie decyduje (choć ma znaczenie) 
jej lokalizacja, lecz aktualna sytu-
acja rynkowa. A ta jest obecnie – 
i zapewne będzie w najbliższych 
latach – niekorzystna dla sprze-
dających. Wynika to z nadpodaży 
rozmaitych ofert, w których kupu-
jący mogą przebierać.

Najtrudniej dziś sprzedać duże, 
wielopokoleniowe domy – zwłasz-
cza w kiepskim stanie, w starym 
stylu (dużo małych pomieszczeń), 
z przekombinowaną bryłą i w znie-
chęcającym otoczeniu. Z działek 
też gorzej „idą” te większe (mocno 
ponad 1000 m2) i mniej foremne 

Jak pielęgnować stopy chorego na RZS?
Pierwsze objawy RZS są mało 

charakterystyczne i ograniczają 
się zazwyczaj do uczucia zmę-
czenia, lekkiej gorączki, nadmier-
nego pocenia się i utraty apetytu. 
Stopniowo pojawiają się i nasila-
ją typowe objawy, takie jak ból, 
sztywność i obrzęk stawów, któ-
re z czasem utrudniają choremu 
normalne funkcjonowanie. Czę-
sto występuje poranna sztywność 
stawów, która ustępuje podczas 
ruchów. W miarę rozwoju choro-
by i nasilania się stanu zapalne-
go dochodzi do zaników mięśni, 
upośledzenia czynności kończyn 
i deformacji stawów. Palce są nie-
naturalnie wygięte, a w obrębie 
stawów powstają widoczne go-
łym okiem zgrubienia i guzki reu-
matoidalne… Chociaż choroba 
u każdego pacjenta przebiega ina-
czej, w sporej części przypadków, 
dzięki zastosowaniu odpowied-
nich leków można zahamować 
rozwój RZS i zapobiec dalszemu 
niszczeniu stawów.

W czym pomoże podolog?
Stopy osoby cierpiącej na reu-

matoidalne zapalenie stawów są 
zazwyczaj zniekształcone, co bar-
dzo utrudnia normalne funkcjono-
wanie. Wizyta u doświadczonego 

podologa i wykonanie specjal-
nych wkładek ortopedycznych 
dostosowanych do indywidual-
nych problemów chorego, ułatwia 
poruszanie się i znacznie popra-
wia komfort życia. Wkładki dla 
osób cierpiących na RZS wyko-
nywane są na miarę, dzięki czemu 
udaje się poprawić budowę stopy 
i w znacznym stopniu odciążyć 
stawy.

Podologia HELP zajmuje się 
między innymi tworzeniem in-
dywidualnych wkładek ortope-
dycznych dla osób cierpiących 
na RZS. Profesjonalna konsul-
tacja podologiczna, uwzględnia-
jąca wszystkie problemy skórne 
oraz tworzone na miarę wkład-
ki, pozwalają poprawić samopo-
czucie i zmniejszyć dolegliwości 
u pacjentów z deformacjami stóp 
spowodowanymi chorobą. Podo-
logia HELP oferuje również pro-
fesjonalną pomoc w innych do-
legliwościach stóp związanych 
z przewlekłymi chorobami. Jeśli 
obserwujesz u siebie jakiekolwiek 
niepokojące zmiany na stopach, 
niezwłocznie zgłoś się po profe-
sjonalną pomoc.

Eliza Nowak
www.podologiahelp.pl

Agent (nieruchomości) donosi – 2 

Co sprzedać trudniej, a co łatwiej
(np. bardzo wąskie lub… ostrokąt-
ne). Mieszkanie można sprzedać 
stosunkowo łatwiej, ale też nie 
każde i nie wszędzie. Na luksuso-
we apartamenty popyt jest mniej-
szy, choć takie „luksusy” jak pod-
ziemny garaż czy winda (byle nie 
na 10. piętro) są pożądane. 

Ogólnie gorsza sytuacja domów 
jest spowodowana tym, że są one 
najdroższe i najtrudniej jest „im” 
trafić w potrzeby i gusty kupują-
cych. Dziś szybko i często taniej 
można zbudować coś, co będzie 
komuś najlepiej pasowało i naj-
bardziej się podobało. Poza tym 
wobec dużej oferty działek nie 
jest się skazanym na „to, a nie 
inne miejsce”. Znaczenie ma też 

energooszczędność najnowszych 
technologii, a tu postęp – zwłasz-
cza w reklamach – nie zwalnia.

Niektórzy mówią, że na rynku 
nieruchomości jest zastój. To pół-
prawda. Bo choć do hossy bardzo 
daleko i na boom się nie zanosi, to 
jednak część oferowanych miesz-
kań, działek i domów – również 
tych „mało chodliwych” – udaje 
się sprzedać. I nie jest to na ogół 
kwestia przypadku czy szczęścia. 
W następnym „donosie agenta” 
napiszę więc, co może zrobić oso-
ba, która chciałaby swoją nieru-
chomość sprzedać, a nie tylko la-
tami sprzedawać.
Ewa Zboralska, RE/MAX Experts 
www.remax-polska/ewa_zboralska
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Z daleka czarno-biały. Z bliska ciemnozielony. 
Mieni się złotem i purpurami. Z daleka zadzi-
wia niezwykłymi powietrznymi akrobacjami 

– kręci beczki, pikuje, koziołkuje, hałasuje. Z bliska 
czaruje wielkimi, dobrymi oczami i filuternym czub-
kiem targanym na wietrze. Do tego porusza się, jak-
by tańczyła.

Czajka zwyczajna (Vanellus vanellus) jest gatun-
kiem ptaka wędrownego z rodziny sieweczkowa-
tych. Zamieszkuje niemal całą Europę i umiarko-
waną część aż po Pacyfik. Na zimowiska wybiera 
Europę Zachodnią, Północną Afrykę, basen Morza 
Śródziemnego oraz Bliski i Daleki Wschód. Jest jed-
nym z bardziej rozpowszechnionych ptaków błot-
nych. Długość ciała czajek wynosi około 30–35 cm, 
a rozpiętości skrzydeł 65-68 cm. Osiąga ok. 130 do 
330 g. Z potylicy wyrastają im długie pióra tworzące 
charakterystyczny czub. Czajki zamieszkują bagna, 
wilgotne łąki, pastwiska, spuszczone stawy i brzegi 
zbiorników wodnych, jak również suche pola upraw-
ne pod warunkiem, że w pobliżu znajduje się woda. 
Unikają wszelkich nierówności terenów jak pagórki 
czy zadrzewienia i krzewy zasłaniające widoczność, 
dlatego spotkać je można na zupełnie odkrytym ob-
szarze.

Z zimowisk wracają bardzo wcześnie. Toki rozpo-
czynają już na przełomie lutego i marca – wtedy dają 
prawdziwy popis lotów akrobatycznych: biją gwał-
townie skrzydłami na przemian wzbijając się i opa-
dając, odwracają się na plecy, wykonują karkołom-
ne pętle. Są mistrzami latania synchronicznego. Na 
tle nieba całe stado pulsuje niczym światło chwila-
mi stając się jakimś cudem niewidoczne, by za chwi-
le rozbłysnąć srebrem i bielą. Swoje loty kończą na 
ziemi, gdzie samce rozpoczynają ostateczne zaloty. 
Biegają wówczas wydając charakterystyczne dźwię-
ki, kiwają się, kłaniają, rozpościerają ogony. Szykują 
również kilka niewielkich wgłębień w ziemi, które 
mają być przyszłymi gniazdami. I tu rozpoczyna się 
dylemat pani czajki. Po pierwsze musi wybrać, która 

Z notatnika przyrodnika …

Dylematy Pani Czajki…
z jamek będzie gniazdem jej dzie-
ci. Po drugie musi zdecydować, 
czy będzie tą jedyną, czy jedną 
z dwóch, trzech… Często bowiem 
u czajek, podobnie jak u wielu in-
nych ptaków, zdarza się, że pan 
czajka jest poligamistą i ma jesz-
cze jedną partnerkę, która znajdu-
je się pod jego ochroną (czasem 
nawet do czterech). Badania nor-
weskich naukowców pokazują, że 
samice będące w różnych związ-
kach mają różne szanse na wy-
chowanie młodych. Te pisklaki, 
które są wychowywane w parach 
monogamicznych lub od samicy, 
którą nazwijmy „pierwszą żoną”, 
mają dwa razy większe szanse 
na przetrwanie niż ich przyrodni 
bracia wykluci z jaj zniesionych 
przez „kolejne żony”. Badacze 
sądzą, że raczej chodzi tu o czas, 
w jakim „drugie żony” zawiązują 
związek z panem czajką. Im póź-
niej, tym gorsze warunki do wy-
chowania młodych, a zwykle „ko-
lejne żony” pojawiają się nieco 
później niż pierwsza.

Gniazda czajek są nieosło-
niętym zagłębieniem w ziemi 
w otoczeniu niskich roślin, skąpo 
wyściełanym trawą. W kwietniu-
-maju w gnieździe pojawiają się 
4 jaja (rzadko 3 lub 5) oliwkowo-
brązowe w ciemniejsze plamy. 
Zawsze  ułożone są ostrzejszy-
mi końcami do środka. Wysiady-
wanie trwa 21-28 dni przez oby-
dwoje rodziców, którzy w razie 
zagrożenia atakują drapieżnika 
z powietrza. Agresję przejawia-
ją również, gdy chodzi o ochro-
nę młodych. Wrzeszczą wtedy 
przeraźliwie i dziobią napastnika. 
Mogą nawet gonić drapieżnika 
i ofiarnie walczyć mimo poniesio-
nych ran. Pisklęta są zagniazdow-
nikami. Oznacza to, że krótko po 
wykluciu biegają i zdobywają po-
karm. Usamodzielniają się po 5 
tygodniach, kiedy to umieją już 
latać. Włóczą się wtedy stadami 
po okolicy. Dojrzewają w pierw-
szym roku życia. Najdłużej żyjąca 
czajką, której wiek oznaczył czło-

wiek, miała 18 lat. Czajki żywią 
się głównie owadami i innymi 
małymi bezkręgowcami. Pokar-
mu wyszukują wśród niskiej ro-
ślinności lub na terenach zupełnie 
odsłoniętych zbierając go lub wy-
dłubując z ziemi. Żerują spokoj-
nie chodząc lub podbiegając.

Niestety, są coraz bardziej nie-
obecne. To jeden z naszych naj-
szybciej zanikających ptaków. 
W ciągu ostatniego dziesięciole-
cia w Polsce, tak jak w całej Eu-
ropie, liczebność Czajek spadła 
miejscami o ponad 30%. U nas 
swoje gniazda zakłada jeszcze 
100-150 tysięcy par.

Jest ptakiem objętym ści-
słą ochroną gatunkową. Bardzo 
istotna w jej życiu jest wysokość 
roślin na lęgowisku, która nie po-
winna przekraczać na początku 
okresu lęgowego około 8 cm wy-
sokości. Wysiadujące ptaki mogą 
dzięki temu się widzieć, ale też 
mieć widok na okolicę. Na te wa-
runki ma wpływ człowiek, który 
stosując nawozy może zwiększyć 
gęstość, wysokość i szybkość 
wzrostu roślinności. Lęgi i same 
gniazda są zagrożone wycinaniem 
w czasie wcześniejszych żniw, 
kiedy to młode jeszcze nie zdą-
żą się usamodzielnić. Stosowane 
powszechnie chemikalia wybi-
jają owady, główne pożywienie 
czajek. Pierwotne siedliska jak 
wilgotne łąki i torfowiska w wy-
niku osuszania musiał zamienić 
na tereny rolnicze. Bardzo często 
podejmowane są przez rolników 
czynności chroniące te ptaki jak 
przesunięcie terminu pierwszego 
pokosu do 1 lipca, koszenie od 
środka do zewnątrz łanu lub sto-
sowanie „wypłaszacza” czy po-
zostawianie nieskoszonego frag-
mentu łąki (5-10% powierzchni 
działki). Niby tak niewiele, a jed-
nak …

Piękna, skromna Czajka – 
prawdziwa ozdoba wilgotnych 
łąk i pastwisk. Urzeka, zadziwia, 
wzrusza. Symbol ginących krajo-
brazów, których jednak wszyscy 
potrzebujemy. Rozejrzyjmy się, 
może jest już wśród nas, może 
wróciła, może uda się i wychowa 
swoje młode właśnie tu, u nas 

~ Iwona Dostatnia
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Reksio i dzięcioł

Co będzie modne w nad-
chodzącym sezonie? Wio-
snę 2015 roku powitamy 

w stylu retro. Gorączka sobotniej 
nocy i styl hippie zawładnęły wy-
biegami. Projektanci wspomina-
ją kolorowe disco garnitury oraz 
kwieciste suknie. Luz i swobodę 
lat 70. przerabiają na język ro-
mantyzmu i tworzą długie wie-
czorowe kreacje boho.

Frędzle osiągają rozmiary 
XXL, np. przy torebkach, zamiast 
poliestru w kolekcjach połyskuje 
jedwab, a minispódniczki są asy-
metryczne.

Niby wszystko już było, a jed-
nak wraca w odświeżonej formie. 

WIOSENNE KLIMATY 2015

Zastanawiam się, czy pokocha-
my na nowo spodnie dzwony? I 
jak poradzimy sobie z najtrudniej-
szą propozycją sezonu, czyli maxi 
spódnicą zestawioną z długą tuni-
ką? To modowe wyzwanie dla na-

prawdę wysokich pań.  Jak zwykle 
na wiosnę powraca kolor żółty. 
Każdy powinien poszukać wła-
snego odcienia barwy żółtej do-
pasowanej indywidualnie do swo-
jego typu urody.

Na wybiegach można było za-
uważyć także azjatyckie wzory 
oraz tzw. buty gladiatorki.

Hitem stały się siatkowe su-
kienki, które nosimy od stóp do 
głów.

Styl militarny  tym razem dozu-
jemy i wybieramy z niego tylko 
złote guziki i spodnie khaki.

Zatem zachęcam do przewie-
trzenia szafy i znów poczuć po-
wiew wiosny.

~ Maja Wachowska
wizażystka i stylistka

www.majawachowska.pl

Od tygodnia przed snem 
mój syn Tytus wybiera 
Reksia. Wczoraj oglądali-

śmy „odcinek Reksio i dzięcioł”. 
Budę Reksia zjadły korniki i nawet 
dzięcioł z grupą przyjaciół nie zdo-
łali jej uratować. Zasmucony Rek-
sio zwrócił się o pomoc do swoje-
go Pana, który sprawił mu nowy, 
piękny domek. Reksio odzyskał 
humor. Skakał z radości wokół 
swojego nowego mieszkania pod-
sikując jego ściany z każdej stro-
ny, aby zaznaczyć, że to jego wła-
sność. Wprawdzie kiedy piesek 
podnosił nogę nie było widać ją-
der, ale zakładając, że nie było od-
cinka „Kastracja Reksia” możemy 
przyjąć, że Reksio jądra miał.

Kastrować czy nie kastro-
wać? Oto jest pytanie.

Wykonując zabieg trzeba się 
zastanowić dla kogo to robimy. 
Dla siebie czy dla zwierzaka?

Są sytuacje, kiedy trzeba coś 
usunąć z organizmu, aby zapew-
nić zdrowie czy nawet uratować 
życie. Zdarzają się choroby jąder 
czy dróg rodnych, które są czę-
sto bezwzględnym wskazaniem 
do ich usunięcia. Wykonując taki 
zabieg nie mamy dylematu ciąć 
czy nie ciąć, ponieważ jesteśmy 
często na granicy życia i śmierci. 

Dylematu też nie ma, kiedy cho-
dzi o nasze zdrowie lub życie. 
W przypadku agresywnego psa 
kastracja może być dla niego za-
biegiem „ostatniej szansy”.

Wydaje się jednak, że w innych 
przypadkach dylemat już jest czy 
też raczej powinien być. Są już 
plusy i minusy. 

Kastrujemy koty mieszkające 
z nami, ponieważ zapach ich mo-
czu w pewnym momencie staje 
się nieznośny. Jest to przypadek, 
w którym najwięksi przeciwnicy 
kastracji nie wytrzymują i przy-
wożą chłopaków do gabinetu. Ka-
strujemy je też, aby trzymały się 
bardziej domu, bo ich wypady 
mogą skończyć się tragicznie np. 
pod kołami samochodu. 

Kotki kastrujemy, bo z dwóch 
kotów nagle może zrobić się dwa-
dzieścia. 

Suki po to, aby nie mieć proble-
mu z cieczką i stada chłopaków 
z całej okolicy podkopujących się 
pod płotem.

Motywujemy też zabiegi wzglę-
dami zdrowotnymi. Usuwamy na-
rządy, aby w przyszłości zwierzę 
nie chorowało.

Macicę usuwamy, aby nie było 
zapalenia macicy, ciąży urojonej 
czy guzów gruczołu mlekowego.

Jadra, aby nie było problemów 
z prostatą czy przetokami około-
odbytowymi.

Usprawiedliwiamy te zabiegi 
przedstawiając coraz to nowe sta-
tystyki i doprowadza to do tego, 
że granica wieku coraz bardziej 
się obniża i kastracja staje się ko-
lejnym po szczepieniach i odro-
baczaniu zabiegiem profilaktycz-
nym.

Znowu nam się wydaje, że coś 
wiemy i nasze działania pozwolą 
uniknąć kłopotów w przyszłości. 
Ale może być tak, że nie do koń-
ca jednak przejrzeliśmy zamysł 
natury, która nam coś dała w ja-
kimś celu i jedne kłopoty zastą-
pimy innymi. Dlatego uważam, 
że zanim zaczniemy zastanawiać 
się nad zabiegiem należy dokład-
nie przeanalizować czy to ma sens 
i co chcemy dzięki temu osiągnąć. 

 Na szczęście Tytus nie ma jesz-
cze żywego zwierzaka, a jego mi-
sie, zajączki, hipcie i osiołki nie 
mają jąder, wątroby, śledziony 
czy nerek do usunięcia.

 

~ Paszczak
Pytania do Paszczaka: 

paszkosum@wp.pl
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Międzynarodowy Dzień Kobiet  

Nowojorski jazz w Tarnowie
Fani jazzu, których w gminie 

Tarnowo Podgórne wciąż 
przybywa, mieli w ostat-

nim czasie okazję posłuchać za-
równo młodych adeptów tej mu-
zyki (Global Schwung Quintet, 
Kwartet Filipa Chojnackiego), jak 
i najlepszych polskich jazzma-
nów (Wojciech Karolak Quartet, 
Eljazz Quintet, Maciej Strzelczyk 
Trio, Maciej Sikała Trio, Retro 
Jazz Quartet i wielu innych). Tym 
razem na Jazzowej Scenie Seza-
mu wystąpi amerykański gitarzy-
sta Ed Cherry wraz ze swoją pol-
ską sekcją rytmiczną.

Ed Cherry współpracował z ta-
kimi muzykami, jak Paquito D’Ri-
vera, Jon Faddis, John Patton Ha-
miet Bluiett, Henry Threadgill, czy 
Paula West. Najbardziej znany jest 
jednak z kilkunastoletniej współ-
pracy z legendarnym trębaczem 
Dizzym Gillespie. Artysta wydał 
także płyty solowe: „First take”, 

„A Second Look” i „The Spirits 
Speak”. Uczył gry na gitarze w Es-
sex Community College I Henry 
Street Settlement w Nowym Jorku.

Amerykaninowi towarzyszyć 
będą czołowi polscy jazzmani. Na 
basie zagra Adam Kowalewski – 
absolwent i wykładowca Wydzia-
łu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, który współpracował z taki-
mi muzykami jak Janusz Muniak, 
Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz 

Szukalski, Tomasz Stańko, Piotr 
Baron, Piotr Wojtasik, Leszek 
Możdżer. Za perkusją zasiądzie 
natomiast Arek Skolik – czołowy 
perkusista jazzowy, którego mie-
liśmy okazję oglądać niedawno 
w zespole Wojciecha Karolaka. 
Artysta grywał z całą plejadą nie 
tylko jazzowych tuzów – od Sta-
nisława Soyki, przez Tomasza 
Gwicińskiego, Leszka Możdże-
ra, Macieja Sikałę, Tymona Ty-
mańskiego, Jarosława Śmietanę, 
Piotra Wojtasika aż po Ireneusza 
Dudka.

Bilety na koncert w cenie 20 
zł można kupować w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (w godz. 15-20), siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Sprzedaż online prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Ruch emancypacyjny nie 
posunął się w Rosji tak 
daleko, jak ma to miej-

sce w krajach zachodnich. Wielu 
kobietom w Rosji jest to na rękę. 
One często nie marzą o wielkiej 
karierze zawodowej. O wiele bar-
dziej lubią malować paznokcie 
i troszczyć się o dom – mówi Ro-
sjanka z Irkucka, Elena Fuks. Ce-
chy dystynktywne Rosjan szcze-
gólnie dają się we znaki w czasie 
świąt. To właśnie święta są prze-

cież nośnikiem kultury narodu, 
jego tradycji i historii. Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet  jest w Ro-
sji obchodzony z wielką pompą. 

 Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet rozkręca się  w Mo-
skwie cały przemysł. Specjalnie 
na tę okazję sklepy proponują 
kartki, torby podarunkowe, w ra-
diu i telewizji bez przerwy mówi 
się o 8 marca i zwyczajach zwią-
zanych z tym dniem. Miejsca 
w restauracjach, kinach i teatrach 
są zajmowane z wielotygodnio-
wym wyprzedzeniem. Nie wszy-
scy jednak świętują „na mieście”. 
Dla wielu Dzień Kobiet jest świę-
tem typowo rodzinnym.

 Nieodłączną częścią świętowa-
nia jest w Rosji alkohol. Na  suto 
zastawionych stołach, tradycyj-
nie gości sałatka оливье. Spikerzy 
radiowi radzą, aby tego dnia we 
wszystkich miejscach domu roz-
stawiać kwiaty i w żadnym wy-
padku nie pozwalać kobiecie na 
zmywanie naczyń.

 Niektórzy uważają, że przenie-
sienie w Rosji akcentu ze Świąt 
Bożego Narodzenia na Nowy 
Rok oraz z Paschy na Między-
narodowy Dzień Kobiet to pró-
ba wykorzenienia kultury prawo-
sławnej drogą substytucji. Trzeba 
jednak pamiętać o tym,  że Rosja 
jest państwem bardzo zróżnico-
wanym kulturowo, więc dobrze, 
że istnieją święta,  które obchodzą 
wszyscy mieszkańcy Rosji, nieza-
leżnie od pochodzenia, wyznawa-
nej religii i miejsca zamieszkania. 
Ja czułam się bardzo dobrze, kie-
dy na ulicy obcy mężczyźni skła-
dali mi życzenia z okazji 8 marca. 
I chociaż świętowanie trwało pra-
wie dwa tygodnie, nie zdążyło mi 
się znudzić. Jeśli komercjalizacja 
świąt niesie za sobą możliwość 
poczucia się tak wyjątkową...  
niech żyje komercjalizacja! 

~ Ewa Maria Kaczmarek
Mieszkanka Gminy,  

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 9-12 i 17-20 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl               

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
dedykowany pamięci św. Jana Pawła II
sobota, 11.04
Kościół w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Występ Artystycznego Zespołu 
Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”
piątek, 10.04 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Jazzowa Scena Sezamu:
Ed Cherry Trio - koncert
piątek, 27.03 godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

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

Wiosenny Koncert Galowy
DZPiTL „Modraki”
sobota, 21.03 godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Z cyklu „Nomadzi kultury u siebie”:
Dom Tańca zaprasza
piątek, 16.04 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”
niedziela, 12.04 godz. 10
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Wystawa prac koła plastycznego
z Przeźmierowa
od środy, 8.04
Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.
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Warsztaty gitarowe „You Can Play”

Uwaga gitarzyści! Szy-
kuje się doskonała oka-
zja by podszkolić swoje 

umiejętności, a zarazem miło spę-
dzić czas. W sobotę, 11 kwietnia 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo odbędą się warsztaty gitaro-
we „You Can Play”. Poprowadzi 
je świetny gitarzysta, Witold Żu-
romski.

Jest on absolwentem Wydzia-
łu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, laureatem wielu konkursów 
gitarowych i przeglądów. W 1997 
roku odebrał z rąk Tadeusza Na-
lepy nagrodę na Ogólnopolskim 
Festiwalu Bluesowym „Zaczaro-
wany świat harmonijki”. Sukce-
sy odnosił na wielu konkursach 
gitary klasycznej i elektrycznej 
w całej Polsce. Jest także laure-
atem Medalu „Młody Pozytywi-

sta” przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego.

Wielokrotnie wykładał na ogólnopolskich warsz-
tatach muzycznych w Jaworkach, Wałczu, Ostrowie 
Wielkopolskim, Poznaniu i Londynie. Uczy w szko-
łach muzycznych II stopnia, współpracuje z pismem 
„Top Guitar”, wcześniej pisał dla portali E-muzyk 

i E-gitara. Jest autorem cyklów 
warsztatowych „Patterns For Gu-
itar” i „Szukając inspiracji”.

Wśród muzyków, z którymi 
nagrywał i występował są m. in. 
Marek Raduli, Tomasz Łosowski, 
Zbigniew Lewandowski, Piotr 
Kałużny, Jacek Królik, Wojtek 
Pilichowski, Zbigniew Wrombel, 
Wiesław Prządka, Andrzej Rybiń-
ski, Irena Jarocka, Halina Frąc-
kowiak, Kasia Rościńska i wielu, 
wielu innych. Więcej o prowa-
dzącym znaleźć można na stronie 
www.witoldzuromski.com.pl.

Udział w warsztatach, które 
odbędą się 11 kwietnia w godz. 
11-17 (z godzinną przerwą) jest 
płatny, a koszt zajęć to 40 zł 
(płatne w dniu warsztatów). Za-
pisy przyjmuje i szczegółowych 
informacji udziela Witold Żu-
romski pod nr tel. 608 032 639. 
Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Potańcówka? Czemu nie!

Zapraszamy do udziału 
w nowym cyklu „Nomadzi 
kultury u siebie”. Trady-

cje ludowe odkryć będzie w nim 
można dzięki Jackowi Hałasowi, 
który przygotował na najbliższe 
miesiące cztery propozycje.

Pierwsza z nich będzie spo-
tkanie nazwane Dom Tańca.  
– To pojęcie funkcjonuje on od 
lat sześćdziesiątych XX wieku i, 
najprościej mówiąc, określa ono 
miejsce w mieście, gdzie można 
się spotkać z wiejską kulturą lu-
dową. Nie są to lekcje, czy warsz-
taty, ale spotkania, na które przy-
chodzą zainteresowani i w sposób 
naturalny wnikają w środowisko, 
które już bawi się przy tej muzyce. 
– Tak w wywiadzie dla miesięcz-
nika „TarNowa Kultura” ideę im-
prezy opisywał Jacek Hałas. Bę-
dzie to więc rodzaj potańcówki, 
na która można przyjść, popatrzeć 
na tradycyjne tańce lub dołą-
czyć do bawiącej się grupy. Tego 
typu spotkanie organizowane jest 
w naszej Gminie po raz pierwszy, 
od lat Jacek Hałas z powodzeniem 

organizuje podobne wydarzenia 
w Poznaniu, Szczecinie, a wcze-
śniej w Krakowie i Warszawie.

Jacek Hałas jest mieszkańcem 
Przeźmierowa i bez wątpienia 
jedną z najbarwniejszych posta-
ci naszej Gminy. Ukończył po-
znańską ASP na której zajmował 
się m. in. multimediami, a jeszcze 
w liceum plastycznym zaczął grać 
w zespole „Reportaż”, który rocka 
eksperymentalnego łączył ze sce-
nografią, obrazami i monologami. 

Współtworzył grupy teatralne, m. 
in. Teatr „Cinema” i Teatr „Strefa 
Ciszy”. Jeszcze podczas studiów 
zainteresował się sztuką ludową. 
Od lat odkrywa zapomniane tra-
dycje, a także odtwarza je i szuka 
dla nich nowych form przekazu. 
Współtworzył wiele interesują-
cych zespołów, m. in. „Muzykan-
ci”, „Bractwo Ubogich”, „Kwar-
tet Wiejski”, „Kapela Hałasów”. 
Wykonuje też pieśni dziadowskie 
kontynuując nieco zapomnianą 
tradycję wędrownych śpiewaków. 
Wraz z żoną Alicją i dziećmi po-
dróżuje po świecie z jurtą – okrą-
głym namiotem wzorowanym na 
tradycyjnych domostwach ludów 
wędrownych. Służy im ona jako 
przestrzeń do publicznych pre-
zentacji odkrytych ludowych tra-
dycji, które pokazywali w wielu 
krajach. 

Nierzadko w namiocie odby-
wają się także takie potańców-
ki jak ta, która odbędzie się 
w czwartek, 16 kwietnia o godz. 
18 w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Warto przyjść i zo-
baczyć, a może nawet dołączyć 
do tańczących. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk
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Dziesiątą rocznice śmierci 
św. Jana Pawła II uczci 
w kościele w Przeźmie-

rowie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. W hołdzie dla dorobku pol-
skiego papieża wykona specjal-
ny koncert, który odbędzie się 
w sobotę, 11 kwietnia. To kolej-
ne wydarzenie artystyczne dedy-
kowane pamięci św. Jana Pawła II.  
Wcześniej, 1 maja 2011, z okazji 
jego beatyfikacji, mieliśmy oka-
zję usłyszeć II Koncert Fortepia-
nowy f-moll Fryderyka Chopina 
i „Mszę koronacyjną” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta w wykonaniu 

Orkiestra w hołdzie dla św. Jana Pawła II
orkiestry symfonicznej „Le Quat-
tro Stagioni”, solistów i chóru Te-
atru Wielkiego. Koncert „Santo” 
z udziałem zespołu „Lumen”, chó-
ru Samorządowej Szkoły Muzycz-
nej w Tarnowie Podgórny, Koła 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiej-
skiego, chóru „Soli Deo” i kwar-
tetu smyczkowego podziwialiśmy 
4 maja 2014, w dniu kanonizacji 
papieża-Polaka. Koncert w prze-
źmierowskim kościele może stać 
się porównywalnym przeżyciem, 
nie tylko dla widzów, ale i dla 
członków orkiestry. Zapraszamy, 
wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

W Gminie Tarnowo Pod-
górne nie brakuje mi-
łośników zespołów 

pieśni i tańca. Świadczyć o tym 
może choćby zainteresowanie 
koncertami działających w GOK 
„SEZAM” „Lusowiaków” i „Mo-
draków”. Z pewnością ciekawą 
propozycją dla fanów folkloru bę-
dzie występ zespołu „Mali Poli-
grodzianie”.

Grupa powstała przy Zespo-
le Tańca Ludowego Politechni-
ki Poznańskiej „Poligrodzianie” 
w 1985 roku. Liczy ok. 40 mło-
dych tancerek i tancerzy w wieku 
6-14 lat. Wśród idei przyświecają-
cych zespołowi od początku były 
kształcenie wrażliwości na sztu-
kę, wychowanie w duchu tradycji 
ludowej i szacunek dla polskiej 
kultury. W przygotowaniu tańców 
i przyśpiewek „Mali Poligrodzia-
nie” wykorzystują autentyczne 
źródła, maksymalnie zbliżone do 
korzeni polskiego folkloru, za-
chowują typowy skład instrumen-
talny i sposób zachowania właści-
wy dla przedstawianego regionu.

Zespół odwiedził blisko 20 kra-
jów na trzech kontynentach, był 
wielokrotnie nagradzany na kon-
kursach, przeglądach i festiwa-
lach. Wśród jego wyróżnień są 

Poznaj folklor z Szamotuł, Wielkopolski 
Zachodniej i Dolnego Śląska

m. in. I Nagroda na Wojewódz-
kim Przeglądzie Folklorystycz-
nym 2003 w Nowym Tomyślu, 
Nagroda Specjalna Wojewody 
Lubuskiego na XI Ogólnopol-
skim Festiwalu Zespołów Ta-
necznych Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej w 2004 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz I Miejsce na 
IV Przeglądzie „Folklor Świata” 
w 2014 r. w Zduńskiej Woli.

Podczas godzinnego wystę-
pu, który odbędzie się w piątek, 
10 kwietnia o godz. 18 w  Cen-
trum Kultury Przeźmierowo 
zobaczymy 9 scenek taneczno-
-wokalnych ukazujących zwy-
czaje, zabawy i gwarę charak-

terystyczną dla Wielkopolski 
Zachodniej, regionu szamotul-
skiego i Dolnego Śląska. Cho-
reografię przygotowali Marzenna 
Biegała-Howorska i Karol Rogac-
ki, a za opracowanie muzyczne 
odpowiada Magdalena Wasińska. 
Wystąpi 40 wykonawców, towa-
rzyszyć im będzie 6 muzyków – 
studentów i uczniów szkół mu-
zycznych.

Bezpłatne zaproszenia na kon-
cert dostępne są w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie (w godz. 9-12 
i 17-20) oraz w Tarnowie Podgór-
nym: w Domu Kultury (w godz. 
15-20) i siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 8-15). ~ Jarek Krawczyk  
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Przedszkole w Lusówku

Jak co roku w karnawale wszyscy urządzają bale

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Karnawałowe obwarzanki

Zaśpiewaj na naszym przeglądzie!

Od 16 marca do 5 kwiet-
nia można zgłaszać chęć 
udziału w przeglądzie 

wokalistów „Rozśpiewana Gmi-
na”. Zapraszamy przedszkola, 
szkoły, ale i osoby niezrzeszone, 
które lubią śpiewać. Impreza od-
będzie się w tym roku w niedzie-
lę, 19 kwietnia w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. 

O godz. 12 swoje zmagania roz-
poczną przedszkolaki. W drugiej 
części, która rozpocznie się o godz. 

15 zaśpiewają uczniowie szkół oraz 
wszyscy chętni. Ci, którzy najbar-
dziej przekonają do siebie jury, we-
zmą później udział w warsztatach 
wokalnych. Najważniejsza tego 
dnia będzie jednak wspólna zabawa 
śpiewem, wzajemne słuchanie się i 
frajda z występów. 

Formularze zgłoszeniowe do-
stępne będą od 16 marca na stro-
nie internetowej www.goksezam.
pl. Zachęcamy do udziału!

~ Jarek Krawczyk

W środę przed „Tłustym 
czwartkiem” przed-
szkolaki z Publicz-

nego Przedszkola Czarodziejski 
Zamek  w Przeźmierowie miały 
pełne ręce roboty – na przygo-
towanie czekały bowiem karna-
wałowe obwarzanki. Mąka, ser, 
śmietana i… można zabrać się do 
pracy. Razem ze swoimi paniami 

przygotowały przepyszny deser, 
który zgodnie z tradycją kończył 
powoli obchody karnawału. Mali 
kucharze spisali się na medal, a 
obwarzanki okazały się kulinar-
nym arcydziełem. 

Zajęcia kulinarne odbywają się 
w przedszkolu kilka razy w mie-
siącu. Dzieci mają okazję samo-
dzielnie przygotować proste po-

trawy tj. szaszłyki, sałatki a także 
różne desery. Nauka podstaw go-
towania to dla przedszkolaków 
okazja do nauki samodzielności 
oraz odpowiedzialności.

~ Agata Prostak

Balik karnawałowy od lat 
cieszy się w naszym śro-
dowisku dużą popularno-

ścią. Stanowi dla przedszkolaków 
dzień niezwykły, często wyczeki-
wany przez wiele tygodni. 

Tak było i w tym roku. 12 lute-
go w Przedszkolu Na Zielonym 
Wzgórzu w Lusówku odbył się bal 
karnawałowy.

Tego dnia sale wyglądały ba-
jecznie i kolorowo, przystrojone 
łańcuchami, balonami i serpenty-
nami. Już od rana pojawiały się 
w przedszkolu kolorowe postacie 
z bajek, które witane były przez 
ciocie przebrane za: królewnę, 
ducha, kowbojkę. Na bal przy-
byli królowie, księżniczki, piraci, 
strażacy, policjanci i wielu, wie-
lu innych. Przebierańcy z wielką 
ochotą uczestniczyli w konkur-
sach i zabawach.

W południe wszystkie dzieci 
spotkały się na holu przedszkola 
aby wspólnie tańczyć i bawić się 
przy skocznej i rytmicznej mu-
zyce pod kierunkiem wodzireja 
cioci Weroniki. W trakcie karna-
wałowych szaleństw dzieci miały 
również czas na odpoczynek oraz 
skosztowanie ciasteczek przygo-
towanych przez kółko kulinarne – 
grupę Motyli.

Bal upłynął w cudownej atmos-
ferze, wypełnionej uśmiechem 
i radością. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balo-
wych strojów.

Kolejny bal karnawałowy już 
za rok !

~ P. Bogusławska
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Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Promujemy Zdrowie – mamy Certyfikat

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Dzieje się w szkole muzycznej

edukacja 

Podjęcie zamiaru o przystą-
pienia do Wielkopolskiej 
Sieci  Szkół Promujących 

Zdrowie  w 2011 roku zmoty-
wowało nas w jeszcze większym 

stopniu do refleksji oraz podejmo-
wania działań na rzecz zdrowia 
Dzieci powierzonych naszej opie-
ce, ich rodzin, a także nas samych 
i naszych współpracowników. Po-
szukiwaliśmy nowych możliwo-
ści w zakresie promocji zdrowia 
w naszym Przedszkolu, a także 
dążyliśmy do zwiększania jako-
ści i efektywności działań podej-
mowanych wcześniej. Edukacja 
zdrowotna była i jest prioryteto-
wym obszarem działania Przed-
szkola „Pod Wesołą Chmurką” 
w Tarnowie Podgórnym. Bliskie 
są nam idee tworzenia społecz-
nego klimatu sprzyjającego sa-
tysfakcji z zabawy, nauki i pracy 
w Przedszkolu, osiąganiu sukce-

sów, wzmacnianiu poczucia wła-
snej wartości Dzieci i Pracow-
ników, zdrowiu oraz rozwojowi 
dzieci i Pracowników, uczestnic-
twu, współdziałaniu i partnerstwu 
członków społeczności przed-
szkolnej, rodziców i społeczności 
lokalnej.

Przedszkole „Pod Wesołą 
Chmurką” w Tarnowie Podgór-
nym zostało uhonorowane przy-
znawanym przez Kapitułę po-
wołaną przez  Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty Certyfikatem 
Szkoły Promującej Zdrowie oraz 
zostało włączone do Wielkopol-
skiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie.

~ przedszkole

Okres przed feriami był 
wyjątkowo aktywnym 
czasem dla Samorządo-

wej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym. Odby-
wało sięwiele koncertów (w tym 
koncert pierwszoklasistów), 
a uczniowie licznie wyjeżdżali na 
konkursy, z których wracali z lau-
rami.

Niedługo po świętach dwójka 
naszych uczniów – Urszula Troja-
nowska z klasy skrzypiec Zuzan-
ny Rzeczkowskiej oraz Michał 
Bandura z klasy puzonu Piotra 
Nobika, brali udział w przesłucha-
niach ogólnopolskich, organizo-
wanych przez Centrum Edukacji 
Artystycznej, do których zakwa-
lifikowali się podczas pierwsze-
go etapu przesłuchań, otrzymując 
bardzo wysokie noty (w pierw-
szym etapie, makroregionalnym, 
brali też udział pianiści: Maria 

Spychała, Mikołaj Tarnionek oraz 
flecistka Jowita Jakubiak).

W piątek, 30 stycznia, orkiestra 
i chór wystąpiły podczas Spotka-
nia Noworocznego, prezentując 
dla licznie zgromadzonych gości 
kilka utworów przygotowanych 
podczas zimowych warsztatów na 
początku roku. Równolegle druga 
grupa, też bardzo liczna, wzięła 
udział w 13. Wielkopolskim Tur-
nieju Muzycznym w Kole. Tam 
z sukcesem reprezentowali nas: 
saksofonista Antoni Woźniak 
(uczeń Pauliny Wasylków), któ-
ry zajął II miejsce oraz kwartet 
dęty (puzoniści: Michał Bandu-
ra, Patryk Gawendowicz, Wiktor 
Preyer, tubista – Kacper Marci-
niak, wszyscy z klasy Piotra No-
bika), który otrzymał wyróżnie-
nie. W konkursie wzięli także 
udział klarneciści (z klasy Pawła 
Kroczka): Maria Stępak, Matyl-
da Kucharska i Feliks Kucharski 
oraz członkowie wspomnianego 
kwartetu indywidualnie: Michał 
Bandura, Patryk Gawendowicz, 
Kacper Marciniak.

Zaraz na początku lutego od-
były się też dwa inne konkursy, 
w których brali udział nasi ucznio-
wie. Piotr Kortus (akordeon, kla-
sa Wojciecha Michalika) i Michał 
Bandura (puzon, klasa Piotra No-
bika) otrzymali wyróżnienia na 
konkursach w Mławie i Poznaniu. 
5 lutego odbył się XXI Mławski 
Festiwal Muzyki Akordeonowej, 
na którym naszą szkołę reprezen-
towali Jakub Hałas i Piotr Kortus. 
Dwa dni później, 7 lutego, Mi-
chał Bandura i Kacper Marciniak 
wzięli udział w XXIII Poznań-
skim Konkursie Instrumentów 
Dętych Blaszanych.

Mimo iż nie wszyscy występu-
jący otrzymali nagrody, wykona-
nia wszystkich naszych uczniów 
zostały wysoko ocenione przez 
jurorów wszystkich konkursów. 
Serdecznie gratulujemy sukcesów 
uczniom i nauczycielom, wyraża-
jąc jednocześnie wielkie uznanie 
dla ich wytężonej i owocnej pra-
cy. Dziękujemy zawsze nieza-
wodnym rodzicom za ich wspar-
cie i nieocenioną pomoc. 

~ Magdalena Moruś

Kolejne nagrody  
i wyróżnienia
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Helenka laureatką!

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Ferie w domu nie muszą być nudne!

Uczennica Szkoły Podstawowej w Lusowie 
Helenka Kaczmarek, przygotowana przez 
Stanisławę Janeczek, została Laureatką II 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, które-
go organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświa-
ty. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 
marca w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gratulujemy!
~ SP Lusowo

Ferie zimowe spędzone w 
mieście czy na wsi nie muszą 
być nudne. Przekonali się o tym 
uczniowie naszej szkoły podczas 
zimowiska w dniach 16 – 22 lu-
tego. Zostało ono zorganizowane 
przez dyrektora szkoły Aleksan-
drę Kolendo, a koordynatorem 
była Kinga Grek - Kowalczyk

To już tradycja, która wpisuje 
się w rytm uczniowskiego życia 
i umożliwia dzieciom spędzenie 
wolnego czasu w sposób atrak-
cyjny i aktywny. Podczas tego-
rocznych ferii w różnorodnych 
zajęciach wzięło udział ok. 70 
uczniów. Dzieci zmierzyły się, 
oprócz konkurencji sportowych 
w sali gimnastycznej, z szybko-
ścią w pływaniu na basenie, mo-
gły spróbować swoich sił na lodo-
wisku oraz zagłębić się w tajniki 
wielkopolskiej kuchni. 

Wielkopolska – nasz region. 
Takie było hasło przewodnie na-
szych tegorocznych zabaw, zajęć 
plastycznych oraz wycieczek. A 
jak wyglądało to od kuchni? Cóż 
kuchnia – w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu – już od samego 
rana wabiła zapachem. Codzien-
nie w rolę „kuchcików” wciela-
ła się każda z pięciu grup wieko-
wych, która szykowała dla reszty 
uczestników poczęstunek-niespo-
dziankę. Dzieci z zapartym tchem 
przygotowały typowe wielko-
polskie potrawy: pyry z gzikiem, 
plyndze vel plendze, szare kluchy 
ze skrzyczkami, szneki z glan-
cem. 

Na dzieci czekały też inne cie-
kawe zajęcia. Bogatą ofertą kusi-
ły zajęcia plastyczne: uczniowie 
próbowali swoich sił w lepieniu 
poznańskich koziołków z gliny, 
masy solnej i bibuły. Poznały le-
gendę pojawienia się poznańskich 
koziołków. Kreatywnie odwzo-
rowali na makiecie poznańskie 
kamieniczki, ratusz i trakt kró-
lewsko-cesarski. Nie zapomnie-
li skąd się wywodzą, dlatego też 
wspaniale wykonali ogromną 
mapę Gminy Tarnowo Podgór-

ne, miniaturę lusowskiego jeziora 
oraz podkreślili wagę historii, że 
„Wielkopolska wiatrakami stoi”. 
Jakby tego było mało, już dziś 
wiedzą jak wygląda ludowy strój 
wielkopolski, który mogli podzi-
wiać z bliska. Naszymi gośćmi 
byli przedstawiciele zespołu „Lu-
sowiacy” Kamila Romczyk i Woj-
ciech Nowak, którym serdecznie 
dziękujemy za przybycie.

Zimowisko upłynęło w przy-
jaznej, serdecznej atmosferze. 
Zwieńczeniem wspólnych spo-
tkań było wręczenie zasłużonych 

upominków, tłuczków i kopystek. 
Jako organizatorzy cieszymy się, 
że uczniowie pierwszy tydzień fe-
rii spędzili bezpiecznie i atrakcyj-
nie, bez tabletów, komputerów i 
gier multimedialnych. Wszystkie 
prace zostały wyeksponowane na 
korytarzu szkolnym i są podzi-
wiane przez rodziców, koleżanki 
i kolegów. Państwa zapraszam na 
stronę szkoły www.splusowo.pl

Zapraszamy za rok. Podzięko-
wania dla wszystkich uczestni-
ków zimowiska.

~ K. Witaszek 
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Największym szczęściem nauczycieli  
są sukcesy ich podopiecznych

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Poznajemy, odkrywamy, prezentujemy

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Karnawał w Lusówku

Pierwsze półrocze tego roku szkolnego jest już za 
nami… Minęło jak w mgnieniu oka, choć na-
leżało do bardzo pracowitych, o czym świad-

czyć mogą wyniki naszych uczniów. Z początkiem 
lutego cała społeczność  Szkoły w Lusowie spotkała 
się, by podsumować osiągnięcia ostatnich pięciu mie-
sięcy. Wyróżniono uczniów z najwyższą średnią ocen 
w szkole, a są nimi: Mikołaj Linden, Dominika Prałat, 
Mateusz Ludwiczak i Antoni Możdżeń. 

Pani Dyrektor wyczytała także wszystkich 
uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 4,75 
i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. A jest ich 
wielu, bo 102 uczniów! Nagrodzona została klasa 

z najwyższą średnią ocen – jest 
nią klasa Vb, która powtórzyła ze-
szłoroczny sukces. 

To podsumowujące spotkanie 
było okazją do zaprezentowania 
się uczestników koła tanecznego 
i utalentowanych młodych arty-
stów muzycznych.  dekorację ca-
łej uroczystości stanowiły prze-
piękne prace plastyczne i zdjęcia 
naszych uczniów wykonane pod 
okiem M. Pudelskiej i B. Gałę-
żewskiej. 

Nie sposób pokazać w cią-
gu godziny wszystkich talentów 
uczniów naszej szkoły, nie spo-
sób powiedzieć o wszystkich wy-
darzeniach, nie sposób wyliczyć 
wszystkie sukcesy …  ale zawsze 
jest to okazja do podziękowania za 
wspólne działania i osiągnięcia.  

Przed nami kolejne półrocze, 
pełne nowych pomysłów i wspól-
nych wyzwań !

~ K. Bera

Okres przed feriami w Szkole Podstawowej w 
Lusówku upłynął pod znakiem karnawału. 
Wszystkie dzieci miały okazję bawić się w 

dwóch terminach – najmłodsi 6 lutego, a klasy IV-
-VI miały swoją imprezę połączoną z Walentynkami 
12 lutego.

Tak balik w klasach 0-III opisuje Aneta Jezierska, 
wychowawca: – Księżniczki, wróżki, czarodzieje, po-
staci bajkowe i te bardziej realne... Wszyscy wesoło 
bawili się w rytm największych przebojów. Niezwykłe 
przebrania sprawiły, że niektórych trudno było rozpo-
znać. Nie zabrakło konkursów, zagadek i nauki ukła-
dów tanecznych. Były tańce solo, w parach, chłopcy 

kontra dziewczynki i popisy klaso-
we. Czas na balu upłynął wspania-
le i niepostrzeżenie.

Starsze klasy bawiły się przy 
swoich ulubionych utworach. 
Można było składać  muzycz-
ne dedykacje swoim sympatiom 
z racji Walentynek. Samorząd 
Uczniowski zorganizował  „Rand-
kę w ciemno”, dzięki której dwie 
pary spośród naszych uczniów 
wybrały się na Hawaje (leżacz-
ki pod palmami ustawione w ko-

rytarzu i soczek ze słomką) oraz 
na romantyczny deser we dwoje 
(pączki dla pary z racji Tłustego 
Czwartku). Rozdano także pocz-
tę walentynkową – przez tydzień 
można było wrzucać do specjal-
nej skrzynki życzenia – obdaro-
wani zostali nie tylko uczniowie, 
ale, co bardzo nas cieszy, dyrekcja 
i nauczyciele. Walentynki sprawi-
ły więc wszystkim dużo radości. 
Impreza została zorganizowana 
we współpracy z Radą Rodzi-
ców – dzięki niej wszyscy tego 
dnia mieliśmy także okazję zjeść 
pysznego, tradycyjnego pączka. 
 ~ ISZ

Uczeń klasy 5a Marcin Du-
dziak został tegorocznym 
Laureatem kuratoryjnego 

konkursu matematycznego.Dy-
rektor Maria Stachowiak z wielką 
radością, ogromną przyjemnością 
i dumą z osiągnięć Marcina prze-
kazywała tę informację. Gratulu-
jemy serdecznie Marcinowi i jego 
rodzinie oraz nauczycielom, któ-
rzy byli zaangażowani w przygo-
towanie do konkursu.

Ostatnimi czasy odbyło się wie-
le imprez.  Niezwykle wzrusza-
jące i ważne było przedstawienie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Mali artyści prezentowali wier-
szyki i piosenki, a wszystko to 
pod czujnym okiem Doroty Gó-
ra-Jandy. Nie zabrakło także słod-
kiego poczęstunku.

W Walentynkowy Dzień 
Uprzejmości panie U.Narożna, 
J.Protasiewicz i D. Zygmańska 
zachęcały do otwartości wobec 
innych. W holu szkoły wystawio-
no tablicę, na której każdy mógł 
przykleić serduszko z wypisanym 
miłym słowem, obowiązywał 
też czerwony akcent w ubiorze, 
a w trakcie dużej przerwy rozdano 
Walentynki. Z kolei podczas Wa-

lentynkowego Kiermaszu dzięki 
hojności kupujących  i wielkiej 
pomocy ze strony: Rady Rodzi-
ców oraz uczniów udało się ze-
brać kwotę:1.882,02 zł. i zakupić 
188 szczepionek dla dzieci z Su-
danu Południowego!

Z kolei przed feriami wy-
chowankowie odbyli spotkanie 
z przedstawicielką Straży Gmin-
nej. Pani funkcjonariusz w przy-
stępny i ciekawy sposób opowia-
dała dzieciom jak bezpiecznie 
spędzić czas wolny. 

~ Daria Koralewska
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Ostatni dzień pierwszego 
semestru, 13 lutego, był 
w naszej szkole daleki 

od zwyczajności, mimo dzwon-
ka rozbrzmiewającego o zwy-
kłych porach. Na korytarzach 
i w szkolnych salach ujrzeć moż-
na było oryginalnie i kolorowo 
przebranych uczniów i nauczy-
cieli. „Karnawałowe szaleństwo” 
organizowane przez wychowaw-
ców świetlicy polegało na wymy-
śleniu i wykonaniu najciekawsze-
go stroju. Klasy 4-6 przebierały 
się za ulubionych bohaterów li-
terackich, a klasy 0-3 za postacie 
z baśni. Jury zachwyciło się stylo-
wymi kreacjami Pippi, Ani z Zie-
lonego Wzgórza i Myszki Minnie, 
choć męska część uczniowskiej 
braci podziwiała przede wszyst-
kich łuk, strzały i pelerynę Wil-
la ze „Zwiadowców”. Nagrody 
i słodycze rozdawały gigantyczne 
niebieskie Smerfy w białych cza-
peczkach. Zdaje się, że to wycho-
wawcy świetlicy połknęli magicz-
ny napój Papy Smerfa i dopiero 
w drugim semestrze będą mogli 
wrócić do ludzkiej postaci.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Karnawałowe szaleństwo

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wizyta przygotowawcza w projekcie z Danią

Wraz z „Karnawałowym sza-
leństwem” w sali gimnastycz-
nej odbył się również szkolny fi-
nał konkursu „Ukryty Talent”. Tę 
część imprezy organizował Sa-
morząd Uczniowski. Utalentowa-
ne muzycznie i tanecznie dzieci 
wywarły spore wrażenie na wi-

dzach. W młodszej grupie wie-
kowej pierwsze miejsce zdobyła 
Anielka Nowak piosenką „Puszek 
Okruszek”, a drugą i trzecią na-
grodę wytańczyły sobie Marysia 
Miśkiewicz i Kinga Osowczyk. 
Wyróżnienia trafiły do skrzypacz-
ki Marty Sobkowiak, perkusistki 
Asi Zdrojewskiej i śpiewającego 
Maksymiliana Binkowskiego.

W klasach starszych Basia 
Szymkowiak, która wyśpiewała 
sobie pierwszą nagrodę „Gołębim 
songiem”, przyprawiła słucha-
czy o gęsią skórkę i westchnienia 
podziwu. Drugie miejsce zaję-
ła „dziewczyna z gitarą” – Jessi-
ca Dey, a trzecie – dynamiczny 
zespół wokalny w składzie: Ju-
lia Dominik, Wiktor Wachow-
ski, Amelia Stachowiak i Dawid 
Adamski. Wyróżnienia powę-
drowały do rąk przyszłych pio-
senkarek – Aniki Reiss i Wikto-
rii Wolkiewicz oraz tancerki Kai 
Duszczak. 

Gratulujemy wszystkim mło-
dym wykonawcom, którzy mieli 
odwagę zaprezentować się przed 
całą szkołą. Teraz z niecierpliwo-
ścią czekamy na Gminny Kon-
kurs Talentów, który odbędzie się 
w naszej szkole w maju.

~ Anna Galusik-Bacik

W lutym gościliśmy na-
uczyciela ze szkoły 
partnerskiej w Danii, 

Pana Renè Pendersena. To dla 
nas nowy kontakt. Szkoła duń-
ska dołączyła do naszego pro-
jektu eTwinning – „Hosting me, 

hosting you…” w tym roku szkol-
nym. Najważniejszym założe-
niem projektu jest realne spotka-
nie uczniów, a zatem wymiana, 
o szczegółach której rozmawia-
liśmy w czasie spotkania. Wy-
miana obejmie około dwudziestu 
uczniów z każdej szkoły.

W czasie spotkania ustalili-
śmy ostateczny termin wymiany 
w tym roku; w maju grupa pol-
ska wyjedzie do Danii, jesienią 
będziemy gościć grupę uczniów 
duńskich. Sporządziliśmy także 
roboczy plan obu wizyt. Tematem 
przewodnim będzie druga wojna 
światowa; uczniowie przygotują 
informacje i materiały o holokau-
ście oraz pokażą swoich gościom 
miejsca pamięci w najbliższej 

okolicy. W programie znajdą się 
też spotkania uczniów w szkołach 
i poza nimi, zwiedzanie oraz re-
kreacja. 

Teraz przed uczniami, opie-
kunami i rodzicami czas przy-
gotowań: nawiązanie kontaktów 
online z rówieśnikami, wstępne 
rozmowy, szczegółowe planowa-
nie wizyt oraz organizowanie po-
dróży. Mamy nadzieję, że wszyst-
ko pójdzie sprawnie i nikomu nie 
zabraknie motywacji do działań 
przed niecierpliwie wyczekiwaną 
podróżą.

~ Elżbieta Kubiak

Uczestnicy  
konkursu  
„Ukryty Talent”
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Zestarzeć się z godnością
Chirurgia plastyczna cieszy 

się coraz większą popular-
nością. Wychowawczyni 

klasy IIA – Anna Gorońska posta-
nowiła przybliżyć swoim młodym 
humanistom ten świat. 9 stycznia 
do naszej szkoły przybył ojciec 
naszej koleżanki – Waldemar Jan-
kowiak.

Swoją opowieścią pan Janko-
wiak zainteresował wszystkich. 
Nie było tematów tabu, o cokol-
wiek zapytaliśmy odpowiedział 
śmiało. Mnie osobiście zwrócił 
wiarę w przedstawicieli swojego 
fachu. Opowiedział o tym, że oso-
by, które żadnej poprawy nie po-
trzebują, odsyła. Przytoczył przy-
kład kobiety, która chciała sobie 
poprawić usta. Oznajmił jej, że 
ma ładne usta i mógłby jej tylko 
zaszkodzić. Szczerość i uczci-
wość coraz rzadziej zastępują 
miejsce rządzy zysku, więc sądzę, 
że warto o tym mówić.

Mnie najbardziej zaskoczy-
ło, co pan Jankowiak powiedział 
później, bo nigdy w ten sposób 

o tym nie myślałam. Pokazał nam zdjęcia kobiety po 
bardzo wielu zabiegach. Wyglądała strasznie – żeby 
nazwać to inaczej musiałabym skłamać. Nie rozu-
mieliśmy, dlaczego się tak oszpeciła. Chirurgia dla 
wielu oznacza lepszy wygląd. Trudno znaleźć oso-
bę, która nie chciałaby czegoś w sobie zmienić. Jed-
nak mało kto zastanawia się, czy ta zmiana będzie 
pasować do reszty. Poprawione usta nie tworzą har-
monijnej całości z nosem, więc nos też można po-
prawić. Jak już się tyle zmieniło, to można wypełnić 
zmarszczki przy oczach. I nagle przestajemy przy-
pominać samych siebie… Twarz staje się maską, tak 
podobną do masek innych osób uzależnionych od 
operacji plastycznych. Tak, to tak się nazywa. Uza-
leżnienie. Nie dotyczy tylko alkoholu czy nikotyny. 
Poprawianie samego siebie też uzależnia. Może to 
też rodzaj fobii – paniczny lęk przed zestarzeniem 

się? Pan Jankowiak uprzedził 
nas, że każda zmiana jest ryzy-
kowna, bo wielu spośród ludzi 
nazywających się specjalistami 
od operacji plastycznych to tyl-
ko „głupcy, którym inni głupcy 
dali prawo wykonywania zawo-
du”. Problemem jego branży są 
kosmetyczki, które pretendują 
do roli chirurgów. W niektórych 
salonach kosmetyczki robią za-
strzyki, polecają je swoim klient-
kom. Później klientki przychodzą 
do kliniki z prośbą o pomoc, bo 
w gabinecie kosmetycznym zro-
biono im krzywdę. Każdą decyzję 
o poprawieniu się w ten sposób 
trzeba dokładnie przemyśleć, bo 
ryzyko jest duże.

Po tym wszystkim mam nadzie-
ję, że choć niektórzy z licznych 
osób, których od środka niszczą 
kompleksy, spojrzą inaczej na sa-
mych siebie. Jesteśmy różni, wy-
glądamy różnie, zachowujemy się 
różnie, czujemy podobnie, ale nie 
tak samo. Nikt nie chce być taki 
sam jak wszyscy. Warto przy-
wyknąć do tego, co nas wyróżnia, 
a może nawet to polubić.

~  Wiktoria Radlik klasa IIA

W dniach 22 – 28 lute-
go wybraliśmy się na 
obóz sportowy. Tym 

razem trenowaliśmy w Regional-
nym Centrum Turystyki Aktyw-
nej w Nowej Rudzie. To tutaj ze 
względu na dobrą bazę sportową 
szlifują swoją formę profesjonal-
ni zawodnicy z różnych dyscy-
plin. Można było podpatrzeć jak 
trenują inni zawodnicy, rozegrać 
spotkania kontrolne z drużynami 
z całej Polski. Gościły tutaj dru-
żyny z Krakowa, Poznania, Wro-
cławia, Łodzi, Chorzowa, Kielc, 
Gliwic, Bytomia, Opola, Skier-
niewic, Leszna i mniejszych miej-
scowości. Dla naszych zawod-
ników każdy dzień był bardzo 
wyczerpujący, treningi odbywały 
się 3 razy dziennie (basen, hala, 
boisko). 

UKS 2007 Lusowo na Dolnym Śląsku
Poznaliśmy także ciekawą hi-

storię miasta. Nowa Ruda w latach 
swojej świetności bazowała na 
przemyśle górniczym i włókien-
niczym. Dzisiaj – wykorzystując 
piękne ułożenie geograficzne – 
próbuje swoich szans w turystyce. 
Zwiedziliśmy Muzeum Górnictwa 
oraz nieczynną już kopalnię Piast 
wraz z unikalnymi piecami, wieża-
mi szybowymi (część trasy przeje-
chaliśmy jedyną w Polsce kolejką 
górniczą). Wrażenia niezwykłe i 
niezapomniane. 

UKS 2007 LUSOWO aktywne 
ferie 2015 zalicza do bardzo uda-
nych, a wszystko to dzięki rodzi-
com i dofinansowaniu z Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Wielkie podziękowania składają 
zawodnicy UKS 2007 LUSOWO 

wraz z zarządem
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Tarnowo Podgórne, 10 marca 2015 r.  WZP.6721.24.2012

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywi-
zacji gospodarczej w Rumianku – część A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów aktywizacji gospodarczej w Rumianku – część A wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.04.2016 r. do 
06.05.2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się 20.04.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.05.2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.1.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla dzia-
łek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 
313/1 przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejo-
nie ulicy Krańcowej - część A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy 
Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów 
położonych w rejonie ulicy Krańcowej - część A wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2015 r. do 28 
kwietnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 kwiet-
nia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
maja 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.4.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część 
wschodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwa-
ły Nr VI/67/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Tarnowie Podgórnym - część wschodnia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie  
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.3.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część za-
chodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr VI/68/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Tarnowie Podgórnym - część zachodnia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie  
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 marca 
2015 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:
•	 	Lusowo - części działki 758, działki 759/2, 759/3, 759/4, 756/3, 

625/6;
•	 Baranowo - część działki 79/210;
•	 	Przeźmierowo - części działek 1489, 1259/5, działka 1/68;
•	 Swadzim - część działki 21/16 i działka 21/10,
•	 	Tarnowo Podgórne - części działki 1259/8 i 1259/32,36,
•	 Sady - działka 163.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.
(061) 89-59-289.

WZP.6721.12.2011
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie uli-
cy Szamotulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w re-
jonie ulicy Szamotulskiej wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 2 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r. w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 
maja 2015 r.

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

WZP.6721.1.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla dzia-
łek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 
313/1 przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejo-
nie ulicy Krańcowej - część C

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 
464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ulicy Rynkowej 
oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej - część C 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 
2015 r. do 28 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 kwiet-
nia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.14.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz 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.13. oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
maja 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część cen-
tralna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.U.2013.1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr VI/69/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku 
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część centralna.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Jest praca w Urzędzie
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza rozpoczęcie pro-

cedur rekrutacyjnych na stanowiska w Urzędzie  Gminy 
w Tarnowie Podgórnym: 

•	 ds. Administracyjnej Obsługi Klienta w Biurze Obsługi Klienta 
•	 	Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Budową Dróg 
Kandydatów spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniach 

opublikowanych  na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgór-
ne (www.tarnowo-podgorne.pl) w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) zapraszamy do składania aplikacji. 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminach:
- Obsługa administracyjna do 26 marca 2015 r., do godz.15.30 
- Inspektor nadzoru do 30 marca 2015 r. do godz. 18.00
pod adresem: Urząd Gminy, ul. Poznańska 115, 62-080  Tarno-

wo Podgórne w Biurze Obsługi Klienta. ~WIP
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ogłoszenia
WZP.6721.1.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla dzia-
łek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 
313/1 przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie 
ulicy Krańcowej - część B

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 
464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ulicy Rynkowej 
oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej - część B wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2015 
r. do 28 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 kwiet-
nia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.16.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
maja 2015 r.

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

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHOMO-
ŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY 2500 m2  z 5,7462 ha
okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Modrzewiowa.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa wraz z istniejącym ogrodzeniem.

ZAGOSPODAROWANIE NIE-
RUCHOMOŚCI 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na 
terenie pod zieleń ochronną od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania 
parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

2500 zł + VAT
 Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

III Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 250 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która oso-
biście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarno-

wie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 518) oraz 

§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (teks jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY 4482 m2  z 5,7462 ha
okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Sosnowa.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa wraz z istniejącym ogrodzeniem.

ZAGOSPODAROWANIE  
NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na 
terenie pod zieleń ochronną od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania 
parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

4482 zł + VAT
 Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

III Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 10:30 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 400 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która oso-
biście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie 

Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289

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 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXII/964/2014 z dnia 14 października 2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomo-
ści, przeznaczam do zbycia nieruchomość

WYKAZ
adres nieruchomości Baranowo ul. Parkowa
oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo; działka 13/7; powierzchnia 111 m2

księga wieczysta KW PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości działka nr 13/7 jest niezabudowana, na działce posadowiony jest nie związany z gruntem drewniany budynek go-

spodarczy, działka jest częściowo ogrodzona, przylega bezpośrednio do drogi ul. Parkowej, działka nr 13/7 nie sta-
nowi samodzielnej działki budowlanej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp 

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Baranowo, ul. Szamotulska – Klonowa 
- dla działek nr 13/5, 13/6, 13/7, 13/13, 13/14, 14/6, 14/8 – część 14/13, 14/14, przy ul. Parkowej, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXVI/296/2012 z dnia 28 lutego 2012r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 
dnia 28.05.2012r. poz. 2398 – działka nr 13/7 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.  

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działek nr 14/6, 13/6, 13/5  - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/wym. ustawy
cena sprzedaży brutto 
(w tym 23% VAT)

25.367,52 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 13 kwietnia 2015r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 2 marca 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 23 marca 2015r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
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W pierwszy weekend ferii 
zimowych badmintoni-
ści z UKS Orkan Prze-

źmierowo i UKS Baranowo wy-
brali się do Kępna na prestiżowe 
zawody Grand Prix Polski w kate-
gorii juniora młodszego i młodzika 
młodszego. Trzydniowe zmagania 
przyniosły wiele nowych doświad-
czeń, ale także medale. Z dwoma 
medalami wrócił junior młodszy 
Damian Sadalski (UKS Barano-
wo) – srebrnym zdobytym w grze 
pojedynczej i brązowym zdoby-
tym w grze mieszanej w parze 
z Patrycją Jonderko (UKS Plesbad 
Pszczyna). W grze pojedynczej 
Damian nie miał sobie równych aż 
do finału wygrywając pojedynki 
w dwóch setach. W grze miesza-
nej już ćwierćfinał dostarczył wie-
lu emocji, na szczęście Damianowi 
i Patrycji udało się awansować do 
półfinału, w którym zostali poko-
nani przez parę z Suwałk.

Droga do brązowego medalu Mistrzostw Pol-
ski Elity wcale nie była wyboista. Mateusz 
Świerczyński (UKS Orkan Przeźmiero-

wo) rozpoczynający zmagania od turnieju główne-
go z rozstawieniem 5/8 nie stracił seta aż do półfi-
nału. W pierwszej rundzie pewnie pokonał Tomasza 
Personę (AZSAGH Kraków) 21:8, 21:11, by następ-
nie pokonać Jacka Kołumbajewa (AZSUW Warsza-
wa) 21:12, 21:13. Kolejny przeciwnik – Przemysław 
Szydłowski (LKS Technik Głubczyce) również nie 
zagroził Mateuszowi zdobywając kolejno 14 i 11 
punktów w pierwszym i drugim secie. To zwycię-
stwo dało młodemu badmintoniście brązowy medal. 

Medaliści prestiżowego Grand Prix Polski

Kroku dotrzymał mu junior Bartosz Szukała (UKS 
Orkan Przeźmierowo), który dwukrotnie stanął na po-
dium Grand Prix Polski w kategorii juniora w Olszty-
nie, k. Częstochowy. Bartosz okazał się najlepszym 

zawodnikiem gier podwójnych 
zdobywając złoty medal w grze 
podwójnej w parze z Mateuszem 
Danielakiem (KKS Ruch Piotr-
ków Trybunalski) oraz w grze mie-
szanej w parze z Aleksandrą Pa-
przycką (MKB Lednik Miastko). 
Pierwszy trzysetowy mecz Bartek 
z Mateuszem zagrali dopiero w fi-
nale, co świadczy o bardzo wyso-
kiej formie pary deblowej. W grze 
mieszanej Bartek z Olą już w gru-
pie napotkali silnych przeciwni-
ków z Brześcia, z którymi wygrali 
w trzech setach, a kolejny trzyse-
towy pojedynek stoczyli dopiero 
w finale.

Wysoka forma badmintonistów 
napawa optymizmem przed Mi-
strzostwami Polski Województw 
Drużyn Mieszanych, które odbędą 
się w ostatni weekend lutego oraz 
Mistrzostwami Polski Juniorów 
w kwietniu. 

~ Rafał Tucholski

Brązowy medalista Mistrzostw Polski w badmintonie
z reprezentacji – Adrianem Dziół-
ko (UKS Hubal Białystok), który 
w turnieju rozstawiony był z nu-
merem 1. Bardzo emocjonujący 
mecz rozstrzygnął się na korzyść 
Adriana, który pokonał Mateusza 
21:13, 16:21, 21:13. Brązowy me-
dal na Mistrzostwach Polski Eli-
ty to również największy sukces 
klubu UKS Orkan Przeźmierowo, 
w którego barwach gra Mateusz 
Świerczyński.

~ Rafał Tucholski
W walce o wejście do finału Mate-
usz zmierzył się ze swoim kolegą 

Kręglarski okręg Złoty, dwa srebrne oraz dwa brązowe medale to dorobek zawodniczek 
i zawodników OSiR Vector i Alfa Vector Tarnowo Podgórne w so-
botniej odsłonie Mistrzostw Okręgu wielkopolskiego w kręglarstwie 

klasycznym. Złoto w tandemach wywalczyła Aleksandra Bonk z Alfy Vec-
tor w parze z Jędrzejem Michalakiem – zawodnikiem Startu Gostyń. Srebro 
w konkurencji par juniorek młodszych zdobyły zawodniczki Alfy – Alek-
sandra Bonk i Weronika Torka oraz w kat. juniorów mł. Maciej Kozłowski i 
Patryk Mrowiec z OSiR Vector. Dwa brązowe medale zdobyli w parach Pa-
tryk Skorczyk i Łukasz Kasprzak oraz w tandemach Anita Szponar i Maciej 
Kozłowski. Niedzielne starty zaowocowały tylko jednym medalem. Brązo-
wy w sprincie kat. juniorka młodsza zdobyła Aleksandra Bonk. W klasyfi-
kacji najlepszej zawodniczki/zawodnika Mistrzostw trzecie miejsce zajęła 
Aleksandra Bonk z Alfy Vector, a czwarte Anita Szponar i Maciej Kozłow-
ski z OSiR Vector. Zawody odbywały się na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym od 14 do 15 lutego. ~ Anna Lis
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Zespół seniorów GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne 
intensywnie przygotowuje 

się do rundy wiosennej. Druży-
na wykonała bardzo dużo pracy 
w zakresie poprawy sprawności 
motorycznej. Treningi sprawno-
ściowe miały urozmaicony cha-
rakter. Obecnie najważniejszym 
zadaniem jest zgranie zespołu 
pod kątem rozpoczynających się 
21 marca rozgrywek ligowych. 
Ważnym elementem jest współ-
praca poszczególnych formacji 
i właściwa adaptacja do zespołu 
nowych zawodników. Służą temu 
rozgrywane przez GKS Tarnovia 
mecze sparingowe. Dwa z tych 
spotkań rozegrane zostały w Ja-
rocinie. 19 lutego zawodnicy 
Tarnovii zremisowali 2:2 z ze-
społem IV ligi grupy południo-
wej Białym Orłem Koźmin po 
bramkach Kamila Bździela oraz 
Roberta Bochińskiego. 26 lutego 
zanotowano porażkę 0:2 z Vic-
torią Września. Ostatni sparing 
rozegrany został w Baranowie  
5 lutego z Iskrą Szydłowo. Ze-
spół Tarnovii zwyciężył 2:1 po 
dwóch bramkach Zbigniewa Za-
krzewskiego. 

Rozpoczęcie rozgrywek III ligi 
kujawsko-pomorsko-wielkopol-
skiej nastąpi 21 marca (sobota) 

Ostatnie chwile przed rozpoczęciem rozgrywek 
III LIGI zespołu GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne

o godz.12.00. Rywalem GKS Tarnovii będzie Polo-
nia Środa Wielkopolska. 

Terminarz kolejnych spotkań jest następujący:
21 marca GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – Po-

lonia Środa Wlkp., godz. 12.00
28 marca Warta Poznań – GKS Tarnovia Tarnowo 

Podgórne, godz. 14.00 (Poznań-Wilda, Droga Dę-
bińska 21) 

4 kwietnia GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – 
Chełminianka Chełmno, godz. 12.00

11 kwietnia Pogoń Mogilno – GKS Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, godz. 16.00

18 kwietnia GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – 
Unia Swarzędz, godz. 12.00

Ostatnie sparingi przed sezonem służą też kształ-
towaniu się kadry zespołu. Oprócz wspomnianych 
wcześniej Zbigniewa Zakrzewskiego oraz Adama 
Makuchowskiego do drużyny Tarnovii dołączył, gra-
jący ostatnio w Jarocie Jarocin, Maciej Stronka.

Aktualnie kadra prezentuje się następująco:
Bramkarze – Jacek Brzuśkiewicz, Adam Maku-

chowski.

Obrońcy – Maciej Czarnecki, 
Maciej Dorna, Maksymilian Jan-
kowski, Mateusz Kubicki, Kamil 
Maćkowiak, Krzysztof Połczyń-
ski, Maciej Scherfchen, Piotr Za-
krzewski, Maciej Stronka.

Pomocnicy – Krystian Mań-
czak, Kamil Bździel, Paweł Ko-
wal, Mateusz Moroń, Mateusz 
Niemczyk, Arkadiusz Trzciński, 
Jakub Tomaszkiewicz.

Napastnicy – Robert Bochiński, 
Bartosz Dylewski, Artur Grzą-
dzielewski, Tymoteusz Zieleśkie-
wicz, Zbigniew Zakrzewski. 

Zapraszamy serdecznie kibiców 
– do zobaczenia w sobotnie połu-
dnie, 21 marca, na stadionie Tar-
novii.

 ~ GKS Tarnovia

Przed sołectwami kolejny 
turniej. Tym razem Tur-
bo Kozak Open, który od-

będzie się 18 kwietnia o godz. 
10.00 (odprawa techniczna 
o 9.30) na boisku zewnętrznym 
w Przeźmierowie (ul. Kościelna 
46/48). Turniej będzie składał się 
z ośmiu konkurencji. Każda dru-
żyna musi składać się z czterech 
zawodników, a prawo startu mają 
osoby, które najpóźniej w dniu 
turnieju ukończyły 16. rok życia. 
Chęć udziału zgłaszają sołtysi 

poszczególnych sołectw – osobi-
ście w sekretariacie OSiR na ul. 
Nowej 15 w Tarnowie Podgór-
nym lub za pośrednictwem e-ma-
il: info@osir.pl. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 10 kwietnia. 
Każde sołectwo może zgłosić 
tylko jedną drużynę. Regulamin 
dostępny jest na stronie www.
osir.pl w zakładce Do pobrania – 
regulaminy.

~ Ania Lis 

OPEN TURBO KOZAKBrązowe No Gi

Mieszkaniec Przeźmiero-
wa Cezary Spiż (nie-
bieski pas) oraz tre-

ner Wuef Clubu Filip Sadowski 
(brązowy pas) wzięli udział w V 
Mistrzostwach Polski w Brazylij-
skim Jujitsu (formuła No Gi), któ-
re odbyły się w Luboniu 21 i 22 
lutego. Każdy z nich zdobył brą-
zowy medal. To największa pod 
względem uczestników impreza 
tego typu na świecie! 

Serdecznie gratulujemy! 
~ ARz
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Pięć dni trwały zapisy do te-
gorocznej, czwartej edycji 
BIEGU LWA. To zdecy-

dowany rekord. W poprzednich 
latach limit uczestników wyczer-
pywał się po kilku tygodniach. 
Możemy powiedzieć, że Tarnowo 
Podgórne stało się perełką na bie-
gowej mapie Polski. 

BIEG LWA to nie tylko półmara-
ton ale również kilka innych biegów, 
spośród których każdy znajdzie dy-
stans dla siebie. Będą Biegi Lwiątek, 
sztafety szkolne, Pogoń za Lwem 
i nowość – Sztafeta Pokoleniowa, 
w której na dystansie 3x400m w jed-
nej drużynie pobiegną rodzinni re-
prezentanci trzech pokoleń.

Limit w „połówce” to 1111 osób, 
w Pogoni za Lwem 333. W ubie-
głorocznej edycji zapisy trwały 
niespełna miesiąc i pokazały jak 
wielkim zainteresowaniem cieszy 
się bieganie w Tarnowie Podgór-
nym. Ten rok był jednak zasko-

BIEG LWA: LIMIT WYCZERPAŁ SIĘ W PIĘĆ DNI
czeniem dla wszystkich. Nikt nie 
spodziewał się, że lista startowa 
zapełni się tak szybko. 

Trasa półmaratonu przebiega-
jąca ulicami naszej miejscowości 
ma opinię bardzo szybkiej. Zwy-
cięzca poprzedniej edycji – Ke-
nijczyk Mark Kwalia uzyskał wy-
nik 1:04:40. Najlepsza wśród pań 
– Olga Ochal wbiegła na metę 
w czasie 1:17:27. Również w tym 
roku będzie można obserwować 
zawodników biegających na naj-
wyższym poziomie, bowiem do 
Tarnowa Podgórnego przyciągają 
nie tylko wysokie nagrody: 15 000 
zł za zwycięstwo, 8 000 zł za dru-
gie miejsce i 2 000 zł za trzecie 
miejsce ale także słynny już w ca-
łym kraju wspaniały doping miesz-
kańców, którzy rozsiani na całej 
trasie biegu dopingują zawodni-
ków niosąc ich do bicia rekordów 
życiowych. 

Podczas Biegu Lwa swoje świę-
to będą mieć dwie ogólnopolskie 
grupy biegowe: DRUŻYNA SZPI-
KU i NIGHT RUNNERS. 

Pogoń za Lwem to bieg towa-
rzyszący, który początkowo miał 
charakter rekreacyjny, jednak oka-
zało się, że są chętni do „ścigania” 
się nawet na tak nietypowym dy-
stansie. Najlepsi otrzymają nagro-
dy rzeczowe. Bieg Lwa to także 
szereg atrakcji dla całych rodzin. 
Poza wspomnianymi Biegami 
Lwiątek, Sztafetami Szkolnymi 

i Sztafetą Pokoleń odbędzie się 
maraton rowerowy (zapisy trwa-
ją), maraton zumba, tor przeszkód 
dla dzieci czy turniej piłki nożnej. 
Wisienką na torcie będzie koncert 
zespołu TABU!.

Tradycją BIEGU LWA stało się 
także EXPO. Firmy z terenu naszej 
gminy tworzą strefy tematyczne. 
Celem jest nie tylko zaprezentowa-
nie swojej wartości ale także poka-
zanie, jak ważna jest przynależność 
do lokalnej społeczności. Na EXPO 
spotkamy te największe jak i małe 
przedsiębiorstwa organizujące cie-
kawe zajęcia dla dzieci i całych 
rodzin. Będzie mnóstwo atrakcji 
w strefach przygody, aktywności, 
dziecka, kreatywności, kulinarnej, 
zdrowia, bezpieczeństwa i wielu 
innych. Jedna z firm zapowiada, że 
profesjonalnie odnowi rowery. Wy-
starczy przyprowadzić swój rower, 
a nabierze blasku. Właściciel wróci 
do domu jednośladem w wymarzo-
nym kolorze.

Jest jeszcze coś. TRIATHLON 
LWA w Lusowie na dystansie 
olimpijskim. Impreza odbędzie się 
20 czerwca. Zapisy już trwają i zo-
staną zamknięte w momencie za-
pełnienia listy startowej (limit to 
300 osób).

Po więcej informacji zaprasza-
my na stronę www.bieglwa.pl. 
Wiele ciekawostek pojawia się 
także na profilu biegu na Facebo-
oku.

Pierwszy start KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne w se-
zonie 2015 miał miejsce 

w Pruszkowie podczas torowego 
Pucharu Polski.  Zawody, w któ-
rych rywalizowali juniorzy, orlicy 
i zawodniczki w kategorii open, 
odbywały się na welodromie BGŻ 
Arena od 28 lutego do 1 marca. W 
sprincie indywidualnym na 200 
m zwyciężyła Julita Jagodziń-
ska, a jej klubowa koleżanka Do-
minika Borkowska zajęła piąte 
miejsce. W keirinie zawodniczki 
uplasowały się na trzecim i szó-

TOR NA POCZĄTEK stym miejscu. W konkurencjach 
omnium dobrze spisali się Borys 
Korczyński i Kacper Kistowski. 
W scratchu zajęli kolejno pierw-
sze i drugie miejsce, a w wyścigu 
indywidualnym na 3000 m – dru-
gie i trzecie. Ponadto Korczyński  
był pierwszy w wyścigu elimina-
cyjnym i drugi w indywidualnym 
na 2000 m. Summa summarum 
zdobył 248 punktów i zajął drugie 
miejsce w klasyfikacji omnium 
mężczyzn U23. powiedział – Ta-
kie wyniki napawają mnie opty-
mizmem na dalszą część sezonu 
– powiedział trener Piotr Broń-
ski podsumowując występ swoich 
podopiecznych.   ~ Anna Lis 
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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...
Matka – to najpiękniejsze słowo  
w językach świata. 
Matka – to słowo, które oznacza miłość, 
miłość prawdziwą, która nie zdradza.

Naszej drogiej koleżance

Grażynie Nawrot
głębokie i szczere wyrazy 

współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Koleżance  

Marii Adamskiej i Rodzinie 
szczere wyrazy  współczucia  

z powodu śmierci  

Mamy  
śp. Heleny Kuśnierz

składają
Przyjaciele ze Stowarzyszenia 

„Pojednanie”

Nie umiera ten,  
kto pozostaje w sercach bliskich.

Naszej drogiej koleżance 

Irenie Walkiewicz
głębokie i szczere wyrazy  

współczucia z powodu śmierci 

Brata

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 marca 2015 roku 
zmarła nasza serdeczna Koleżanka

Śp.  Eugenia Wiesława Bąkowska
Dyrektor, Nauczyciel  i  Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. 

Odszedł od nas Ktoś niezwykły.
Najbliższej Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy.
Dyrekcja,  Koleżanki i Koledzy

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla całej rodziny z powodu śmierci

ŚP. Gertrudy 
Wojciechowskiej 

składa Klub Seniora 
w Tarnowie Podgórnym.

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego
    Umberto Eco

Z głębokim żalem żegnamy

Panią Eugenię Wiesławę Bąkowską
wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Przeźmierowie

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Grzegorz Leonhard z Radnymi, Sołtysi

Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej Bogusława Świerkiel
oraz byli i obecni dyrektorzy gminnych placówek oświatowych

Koleżance Aleksandrze Filipek
składamy wyrazy szczerego 

współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Dyrekcja i nauczyciele SP  

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Z głębokim smutkiem żegnamy

ś.p. MARIĘ 
MALINOWSKĄ

nauczycielkę, która wychowała wiele 
pokoleń  mieszkańców  

Gminy Tarnowo Podgórne.

Rozpoczęła pracę w zawodzie 
nauczyciela w 1968 r.  

W latach 1975-1982 pracowała  
w Państwowym Przedszkolu,  

a następnie do 2002r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tarnowie Podgórnym. 
Zapamiętamy Ją jako wspaniałego 

wychowawcę i oddanego  
przyjaciela dzieci.

Cześć Jej Pamięci!
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 

głębokiego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy  
i Uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II  
w Tarnowie Podgórnym

Paniom

Aleksandrze  
i Marcie Michalak 

z Rodziną

składamy szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci męża i ojca

ś.p. Ryszarda 
Wechczyńskiego

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy  
i Uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II  
w Tarnowie Podgórnym

Nie umiera ten, kto pozostaje  
w sercach bliskich.

Naszej drogiej koleżance

Krystynie 
Piechocie

głębokie i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka wraz  

z pracownikami Urzędu Gminy
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DAM PRACĘ
• Krawcowe i pomoc przyjmę (rencist-
ki). Praca Przeźmierowo - 61 841 039
• Zatrudnimy do pracy fizycznej w Ba-
ranowie i Tarnowie Podgórnym. tel. 
667 356 555
• Zatrudnię nianię do opieki nad rocz-
nym dzieckiem w Chybach, 5 razy w 
tygodniu. Konieczny własny środek 
transportu. tel. 785-470-131
• Praca przy pakowaniu słodyczy. Za-
pewniamy bezpłatny dojazd i umowę 
o pracę. Zadzwoń: 534 987 992 lub 
wyślij CV: praca@hrconsulting.com.pl
• Krawcowe zatrudnię, praca stała. 
Przeźmierowo 61 8142 745
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę, Przeźmierowo 691 300 952
• Szukam opiekunki oraz pomocy w 
porządkach domowych w Chybach.
Praca na cały etat. Proszę o kontakt 
pod nr. tel. 609 44 99 44
• Poszukuję solidnej i lojalnej Pani do 
pomocy w domu (sprzątanie, praso-
wanie, gotowanie) i opieki nad dziećmi 
po powrocie ze szkoły. Praca trzy razy 
w tygodniu. Pani powinna być mobil-
na, preferuję osoby z doświadczeniem. 
Nie akceptuję osób palących. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt pod 
numerem telefonu: 601743174.
• Zatrudnię sumienną, dokładną, nie-
palącą Panią do sprzątania domu i 
prasowania 2 razy w tygodniu w Sie-
rosławiu. Telefon 515-33-60-51

• Firma INTREX z siedzibą w Sadach 
poszukuje osoby do sprzątania. Zain-
teresowane osoby proszę o złożenie 
życiorysu osobiście w portierni firmy 
INTREX Sady, ul. Za Motelem 7, 62-
080 Tarnowo Podgórne lub przesłanie 
aplikacji na adres rekrutacja@intrex.
pl. W przypadku pytań bardzo proszę 
o kontakt telefoniczny 605-470-171.
• Agencja Ochrony  zatrudni pracow-
niów na terenie Tarnowa Podgórnego. 
Oferujemy atrakcyjną pracę. 691-355-
717, 607-386-550 lub  biuro@argus-
-kutno.com.pl
• Firma w Swadzimiu poszukuje  pra-
cownika do prac blacharskich  z umie-
jętnością spawania (uprawnienia). 
Kontakt: 502-625-200 w godz. 8:00 
- 16:00

SZUKAM PRACY
• Posprzątam dom, mieszkanie, solid-
nie 511 578 654
• Malowanie, szpachlowanie, cięcie 
trawy na zaniedbanych działkach - tel. 
515-336-526
• Posprzątam dom, mieszkanie, solid-
nie przed południem. Przeźmierowo i 
okolice - 510 262 762
• Szukam pracy jako pracownik go-
spodarczy - lub inną. Renta II grupa, 
tel. 693-862-239, Tarnowo Podgórne
• Młoda atrakcyjna, wykształcona, 
angielski, niemiecki, francuski, kom-
puter, prawo jazdy B, szuka pracy - 
600 209 097

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: 10.03.2015 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: Fot. archiwum

IDEAL
Przedsiębiorstwo Produkcyjne

ZATRUDNI  KOBIETY
NA STANOWISKO

• pracownik produkcyjny
• pracownik produkcyjno-magazynowy
Obróbka drobnych elementów na maszynach

Podanie+CV proszę przesłać lub dostarczyć 
osobiście na adres:

62-081 Chyby,ul.Szamotulska 2 w godz. 8.00-15.00
kontakt:  tel. 502 520 140
e-mail: rk.akant@gmail.com

SZUKA DO PRACY
osoby z zamiłowaniem

i doświadczeniem zawodowym,
odpowiedzialnej, pracowitej
i pogodnego usposobienia. 

Posiadającej cechy 
DOBREGO SPRZEDAWCY.

Oferujemy pracę w dobrych warunkach 
oraz bardzo fajnym i miłym zespole.

KWIACIARNIA 
w SKÓRZEWIE

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Firma MPR-Serwis świadczy usługi
związane z serwisem,

naprawą i konserwacją urządzeń typu:

• rooftop • chillery • splity •
• fancoile • centrale wentylacyjne • 

• kotłownie •

E-mail: biuro.mpr-serwis@o2.pl
tel. 798 591 305

DOWÓZ
NA TERENIE GMINY

TARNOWO PODGÓRNE
GRATIS!

SPRZEDAŻ BHP
Tanio

tel. 506 383 993
e-mail: agnieszkaludwinska@op.pl

NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ

608 430 638

FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO

www.kowalstwoart.pl
61 8 143 389

Zakrzewo, ul. Poznańska 9

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335
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USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

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

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

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

COSMETICS

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

ANGIELSKI
ROSYJSKI
664 083 393
możliwość dojazdu

515 616 258

SPRZĄTANIE
DOMÓW

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZMA 100%

• ARCHITEKTURA
   OGRODOWA - KAMIEŃ ITD.
• PŁOTY KLINKIER, GRANIT
   I INNNE
• AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE

Nowe Mieszkania
w Sadach
ul. Kobylnicka

Na powitanie wiosny

www.s-dom.pl
tel. 502 438 068

ceny już od 119 tyś. zł brutto

Zapraszamy do Biura Sprzedaży
Sady, ul. Kobylnicka (teren budowy)

JEŚLI NIE WIESZ
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

WIOSENNE PROMOCJE!!!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, MY WIEMY!

 Okna PCV, drewno, aluminium
 Rolety zewnętrzne
 Rolety materiałowe
 Rolety rzymskie
 Moskitiery
 Serwis
 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
 Bramy garażowe
 Markizy

PUHP EKROL
HIACYNTA 36
LUSÓWKO

Tel.  606 854 571
692 172 361

www.ekrol.pl, mail: ekrol@onet.pl
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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

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

SPRZEDAM DOM
W TARNOWIE PODGÓRNYM

TEL. 609 330 249

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

Stoły Krzesła Kanapy

Fotele

Szafy

Łóżka

KomodyLampy

PorcelanaAGD Bibeloty

Godziny otwarcia :
Wtorek - Piątek 900 - 1700

Sobota - Niedziela 1000 - 1400

Poniedziałek : Nieczynne

Adres :
Cerekwica

ul. Młyńska 5
Gmina : Rokietnica
Tel : 601 - 155 - 968

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
tel. 501 617 969

SKUP AUT
731 411 021

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka
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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 •

PROJEKTY
BUDOWLANE

arx.org.pl
601 726 802

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

Oddam 
ziemię

516 066 984

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
HYDRAULICZNE

TEL. 502-566-479
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Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

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

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

OBNI˚KA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO W¢GLA
W MIESIÑCACH MARZEC-MAJ OD 50 DO 100 Z¸/T

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

ODZIEŻ UŻYWANA
Zakrzewo, ul. Poznańska 9 (dawna droga na P-ń)

pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00 Rabat

10%

ROWER
DLA POTRZEBUJĄCEGO
Kontakt: Biuro Ogłoszeń,

tel. 604 372 440
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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

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)
BARANOWO

UL. SPOKOJNA 62
TEL./FAX 61 814 25 13

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
W¢GIEL

W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Posiadamy materiał siewny zbóż.
Przyjmujemy zamówienia na 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

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 –

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

Projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

Projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

•  projektowanie i zak∏adanie terenów zielonych,
• piel´gnacja,
• systemy nawadniajàce,
• oczka wodne, ma∏a architektura,
• brukarstwo.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 320 559  biuro@modrzew-ogrody.pl

USŁUGI
OGRODNICZE

570 309 384
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FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

STOMATOLOGIA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

MALOWANIE • SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS

PANELE PODŁOGOWE
669 95 96 95

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

PRZEDSPRZEDAŻ
RABAT

30 000 zł*

MIESZKANIA Z OGRÓDKIEM
na Osiedlu Rozalin w Lusówku / GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Osiedle domów 
jednorodzinnych Rozalin
w Lusówku oferuje:
nowoczesną architekturę, staranne 
wykonanie budynków, komfort ko-
rzystania od pierwszych dni z pełnej 
infrasturktury osiedla: luźnej zabu-
dowy, dróg wykonanych z kostki 
brukowej, sieci gazowej, sanitarnej, 
wodociągowej, deszczowej, pełnego 
oświetlenia ulicznego.

Biuro sprzedaży:
Novum Plus Sp. z o.o.

ul. Storczyka 31B, 61-080 Lusówko
tel. 516 066 984, www.osiedle-rozalin.pl

Mieszkania 41 m2 tylko 168 100 zł
w prezencie ogródek 60 m2 i miejsce postojowe

Mieszkania 74,5 m2 tylko 260 750 zł

Mieszkania 72,4 m2 tylko 253 400 zł
w prezencie ogródek 104,9 m2 i miejsce postojowe 

Mieszkania 77,3 m2 tylko 270 550 zł
w prezencie ogródek 60 m2 i miejsce postojowe

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
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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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
              BRATKI - ró˝nokolorowe,
        PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY
pon.-śr. 14.00 - 18.00

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

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

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

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

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

• zespoły bólowe i korzeniowe kręgosłupa • bóle kończyn i mięśni •
• drętwienia • mrowienia • migreny • stany po urazach • zgaga •

• niestrawność • zaparcia • stany pooperacyjne na jamie brzusznej •

NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA
TER APIA MANUALNA

Ko n t a k t :  7 3 9  5 6 3  9 6 0

M a r t a  K l e m e n tows k a  – licencjonowana terapeutka PT

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

KORZYSTNA WYPRZEDA˚
PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE

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

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl
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BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

www.dobrzenieccynieruchomosci.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

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

§

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

DOCIEPLENIA • ELEWACJE
OD PROJEKTU PO REALIZACJĘ

OD 69 zł   
Z MATERIAŁEM

TRÓJWYMIAROWY  
PROJEKT ELEWACJI

GRATIS

www.ptbud.pl 508-33-22-20

Kupię włosy niefarbowane
o dł. min. 45 cm

Kolor: blond do jasny brąz

tel. 502-753-322

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ

w Młynkowie 4 602 m2

Woda, prąd w ulicy - 29 zł/m2

693 121 862

SPRZEDAM
MIESZKANIE 56 M2

CENTRUM TARNOWA PODGÓRNEGO
TEL. 605-678-853

BRAMY
OGRODZENIA, BALUSTRADY,

TARASY, WIATY, KRATY,
AUTOMATYKA

OGRODZENIA W DREWNIE
I METALU

62-001 CHLUDOWO, UL. POZNAŃSKA 19
TEL. 61-892-70-25,   TEL. 602-45-88-47500-270-703

Sprzedaż drewna
opałowego

i kominkowego

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Okna i drzwi z PCV
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa,
regulacja okien i rolet materiałowych, moskitiery

Firma WIST
Przeźmierowo
ul. Rzemieślnicza 41
tel. 61 814 29 74
      665 356 318
      513 035 741
www.wist.poznan.pl

P
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Rok za∏o˝enia 1992

OKNA NA KAŻDY WYMIAR
OKNA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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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!


