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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, ug@tarnowo-podgorne.pl

Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@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. 12.00-14.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
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
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!
Za kilka dni wybory parlamentarne. Zachęcam Państwa do 

udziału w tym głosowaniu – spotkajmy się przy urnach wybor-
czych i zadecydujmy, kto będzie nas reprezentować (w „sąsiad-
ce~czytaj” przypominamy zasady głosowania).

Tematem poruszającym mieszkańców kilku gmin, w tym na-
szej, jest zaproponowany przez PSE Wariant VI przebiegu linii 
elektroenergetycznej. Relację ze spotkania, które odbyło się w 
tej sprawie, prezentujemy na łamach gazety. Proszę przeczytać 
relację i zajrzeć na forum, by poznać szczegóły sprawy oraz za-
poznać się z przygotowaną petycją.

Przed nami listopadowe Święto Niepodległości – bogaty pro-
gram obchodów prezentujemy na łamach gazety. Pamiętajmy o 
wywieszeniu biało-czerwonych flag tego dnia!

Pozdrawiam!
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Na zdrowie

Mieszkańcy naszej Gminy 
mogą bezpłatnie skorzy-
stać ze szczepień i badań 

lekarskich. Obecnie trwają: 
- szczepienia przeciwko grypie:
• dla osób powyżej 65 roku życia: 

program finansowany przez Gminę 
Tarnowo Podgórne – trwa procedu-
ra wyłonienia realizatora programu 
szczepień, szczepienia mają ruszyć 
pod koniec października,

• dla osób powyżej 55 roku ży-
cia: Przychodnia VITA LONGA w 
Przeźmierowie przy ul. Ogrodowej 
13 tel. 61-814-20-41, program finan-
sowany przez Powiat Poznański, za-
pisy dokonywane są w przychodni,

- szczepienia przeciwko pneu-
mokokom dla dzieci z rocznika 
2012 i 2013: Przychodnia SALU-
BER w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Sportowej 1, program finanso-
wany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne, zgłoszenia można dokonać 
w przychodni zdrowia.

- szczepienia przeciwko pneumo-
kokom dla dzieci urodzonych w la-

tach 2007-2013 mających na dzień 
wykonania szczepienia ukończo-
ne 24 miesiące życia: Przychodnia 
VITA LONGA w Przeźmierowie 
przy ul. Ogrodowej 13 tel. 61-814-
20-41, program finansowany przez 
Powiat Poznański

- mammografia – terminy naj-
bliższych badań:

• 2 listopada, w godz. 9.00 – 
16.00 w Tarnowie Podgórnym 
przy GKS Tarnovia, badania wy-
konuje firma NZOZ LARGO z Po-
znania, tel. 61 222 37 37

• 17 listopada w Przeźmiero-
wie przy Pasażu, w godz. 8.00 – 
16.00, badania wykonuje NSZOZ 
„Diagnostyk” z Zielonej Góra, tel. 
684527796, 605 596 655

• 25 listopada w godz. 9.00 – 
16.00 w Tarnowie Podgórnym 
przy GKS Tarnovia, badania wy-
konywane przez NZOZ MEDICA 
z Łodzi, tel. 510 110 959

• 27 listopada w Tarnowie Pod-
górnym przy GKS Tarnovia w 
godz. 9.00 badania wykonywa-
ne przez OPEZ z Poznania,  tel. 
61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 
160 168 ~ WSO

Sołtys wsi Lusowo zaprasza mieszkańców  
na Zebranie Wiejskie w sprawie budowy  

pomnika gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

21 października (środa) o 17.00  
w świetlicy wiejskiej w Lusowie
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 pytania do wójta

Czy Straż Gminna jest nam potrzebna? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy Pana zdaniem  
Straż Gminna  

jest nam potrzebna? Straż Gminna w Gminie Tarnowo Pod-
górne działa od 1 stycznia 2000 r. (zo-
stała powołana uchwałą nr XVIII / 141 

/ 99 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 
września 1999 r. w sprawie powołania Straży 
Gminnej). Obecnie zatrudnionych jest 8 straż-
ników i 1 pracownik techniczny (w roku 2000 
było to 5 osób).

Strażnicy gminni wykonują przede wszyst-
kim zadania w zakresie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Zajmują się ochroną spo-
koju i porządku w miejscach publicznych. 
Podczas codziennych patroli zwracają szcze-
gólną  uwagę na miejsca wskazywane m.in. 
przez sołtysów jako szczególnie uciążliwe 
i niebezpieczne dla naszych mieszkańców.

Ściśle współpracują ze wszystkimi jednost-
kami organizacyjnymi Gminy. Szczególnie 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wspólnie 
z jego pracownikami monitorują warunki życia 
osób bezdomnych lub będących w trudnej sytu-
acji życiowej. Pracują w Zespole Interdyscypli-
narnym ds. Przemocy w Rodzinie (Niebieskie 
Karty) i Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W przypadkach zagro-
żenia bezpieczeństwa zabezpieczają miejsca 
zdarzenia do momentu przybycia odpowied-
nich służb, a potem ściśle z nimi współpracują. 

Straż kontroluje również ruch drogowy w za-
kresie wyznaczonym przez prawodawstwo 

– przede wszystkim przestrzeganie prze-
pisów związanych z zatrzymywaniem 

i postojem pojazdów czy niestosowa-
nie się do znaku zakaz ruchu w obu 

kierunkach oraz prowadzi kon-
trole prędkości. Zapobiega przy-
padkom łamania zakazu wjazdu 
dla samochodów ciężarowych. 
W takich miejscach, które 
zgłaszają również mieszkań-
cy, stawiana jest kamera, 
a nagranie z niej jest prze-
kazywane Policji.  Działal-
ność w tym obszarze ma 
bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu 
drogowego, w tym pie-
szych i rowerzystów. 

Strażnicy Gminni ściśle 
współpracują z Policją. 
Prowadzone są wspólne 
patrole na terenie naszej 

Gminy, przez co mogliśmy zwiększyć zarów-
no częstotliwość, jaki i zakres podejmowanych 
interwencji. Strażnicy organizują – również 
wspólnie z Policją – akcje prewencyjne, skie-
rowane do różnych grup wiekowych na terenie 
Gminy. Na początku roku szkolnego przypomi-
nają uczniom szkół podstawowych o zasadach 
bezpiecznego poruszania się, zwłaszcza w dro-
dze do i ze szkoły. W trosce o bezpieczeń-
stwo uczniów patrolowane są okolice szkół 
– zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy na-
tężenie ruchu jest tam największe. 

Dorosłych i dzieci uczą zasad udzielania  
pierwszej pomocy w zdarzeniach, które mogą 
się przytrafić każdemu. Bardzo wysoko zosta-
ły ocenione spotkania ze słuchaczami naszego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie przed-
stawiono zagrożenia, na jakie narażeni są se-
niorzy. 

Podejmowane są również działania zmie-
rzające do zapobiegania powstawaniu niele-
galnych wysypisk śmieci. Od kilku miesię-
cy w miejscach, w których często wyrzucane 
są odpady, Straż Gminna montuje kamerę, by 
identyfikować sprawców. 

Czasami spotykamy się z opinią, że takie 
działania powinny być realizowane przez inne 
służby, np. Policję, Straż Pożarną. Warto jed-
nak pamiętać, że Straż Gminna wyręcza te 
służby w realizowaniu podstawowych zadań, 
na które nie wystarcza czasu ani pracowników 
– na przykład Komisariatowi Policji w Tarno-
wie Podgórnym podlegają trzy gminy: Tarno-
wo Podgórne, Rokietnica i Dopiewo, a skład 
osobowy wymusza ustalenie hierarchii ważno-
ści podejmowanych interwencji. Dlatego nasza 
Gmina korzysta z możliwości lepszego zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańcom.  

Straż Gminna jest finansowana z budżetu 
Gminy. W 2015 r. wydatki na ten cel zapla-
nowano w wysokości 996 772 zł. Ale bezpie-
czeństwo mieszkańców trudno wycenić. Jak 
bowiem zmierzyć wartość szybko udzielonej 
pomocy? Jak zbilansować opłacalność dzia-
łań prewencyjnych? Przecież usługi publiczne 
nie są mierzalne jedynie pieniądzem, to nie jest 
działalność komercyjna, którą ocenia się w ka-
tegoriach przychodów i kosztów. Dla mnie 
jednak najważniejszym wyznacznikiem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, do których – jak wskazują wyniki 
badań opinii publicznej – mieszkańcy przywią-
zują bardzo dużą wagę.
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 aktualności 

Baranowo

Wykonano uzupełnienie placu zabaw 
przy ul. Ametystowej

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul. Wspólnej/Przemysława

Batorowo

Wymieniono piec co w świetlicy

 Ogłoszono przetarg na realizację chod-
nika przy ul. St. Batorego

Ceradz Kościelny

 Ogłoszono przetarg na realizację chod-
nika przy ul. Palaczówka

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na termomodernizację szkoły 
podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy nawierzchni ul. Kal-
wowskiej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej budowy chodnika ul. Za Ogrodami

Chyby

 Przekazano plac budowy molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu 
chodnika ul. Szkolnej

Góra

 Ogłoszono ponowny przetarg na realiza-
cję ul. Krętej

Jankowice

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej rewitalizacji Zespołu Pałacowo-
-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Ogłoszono przetarg na realizację chod-
nika przy ul. Lipowej

Lusowo

 Trwa opracowywanie projektu kolejnego 
etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej

 Trwa wybór projektanta rozbudowy 
szkoły podstawowej

Lusówko

 Przekazano plac budowy pod przebudo-
wę i rozbudowę Pałacu

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości Od 25 września w Sadach 

działa Prywatne Muzeum 
Wag i Miar. Jego twórcą 

jest Juliusz Gustowski, mieszka-
niec i przedsiębiorca z Sadów. 

Juliusz Gustowski zbiera wagi 
i wszelkie przyrządy metrolo-
giczne od 15 lat. W jego kolek-
cji znajdują się nie tylko wagi, ale 
wszelkie przyrządy do mierzenia, 
np. temperatury. Obecnie posiada 
on 400 eksponatów, z czego naj-
starszy – waga monetarna – po-
chodzi z 1770 r., a najmłodszy 
z 1970 roku (uchylna waga skle-
powa). Ciekawa jest waga osobo-
wa z 1929 roku, wyprodukowana 
przez warszawską Fabrykę Wag 
Weber-Dähnes – w tym przypad-
ku pomiar masy można odczytać 
na przesuwniku oraz wykonać 
wydruk, a raczej odcisk na karto-

niku. Tego rodzaju wagi używane 
były w szpitalach i w większych 
aptekach. 

- Moim marzeniem, było stwo-
rzenie muzeum ze stałą wystawą 
tak, aby całą kolekcję wyekspo-
nować w jednym miejscu – powie-
dział Juliusz Gustowski podczas 
uroczystości otwarcia. – Cieszę 
się, że to się właśnie spełnia! 

Do tej pory kolekcja była pre-
zentowana w różnych muzeach 
na terenie całego kraju, m.in. 
w Świdnicy, Nysie, Szamotułach 
i Lusowie. Obecnie jest dostępna 
w Muzeum, które Juliusz Gustow-
ski przygotował przy w swoim 
zakładzie produkcyjnym Gusma 
w Sadach. Muzeum można zwie-
dzać po uprzednim umówieniu się 
(tel. 601 706 157). 

~ ARz

Muzeum na wagę i miarę
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Premier Ewa Kopacz gościła 
9 października w Tarnowie 
Podgórnym na spotkaniu 

Platformy Obywatelskiej, które 
na strzelnicy zorganizował Poseł 
Waldy Dzikowski. Podsumowała 

Premier Ewa Kopacz w Tarnowie

Jak informowaliśmy w po-
przednim numerze „sąsiadki~ 
czytaj” nasza Gmina zamie-

rza uruchomić Program Budowy 
Mieszkań. Pierwsze spotkanie in-
formacyjne w tej sprawie odbyło 
się 30 września.   

Najważniejsze założenia Pro-
gramu zaprezentował Wójt Ta-
deusz Czajka. W pierwszym eta-
pie planuje się wybudowanie  
18 mieszkań (o powierzchni 49 
– 63 m2) w dwóch budynkach. 
Mieszkania będą przyznawa-
ne wyłącznie stałym mieszkań-
com Gminy Tarnowo Podgórne, 
a pierwszeństwo będą miały osoby 
wychowujące dzieci i najemcy lo-
kali komunalnych (pod warunkiem 
zwrotu zajmowanego lokalu). To 
szansa na nabycie mieszkania dla 
tych, którzy zdaniem instytucji fi-
nansowych nie mają wystarczają-
cej zdolności kredytowej. Gmina 
zamierza uruchomić Program po-
przez spółkę TP-KOM. 

Gminny Program Budowy Mieszkań

Pierwsze spotkanie za nami 

Spotkanie, w którym udział 
wzięło 30 osób, było okazją do 
uzyskania odpowiedzi na pytania 
związane z Programem. Uczest-
nicy wypełniali także ankiety, 
które pozwolą lepiej rozpoznać 
potrzeby i oczekiwania mieszkań-
ców w tym zakresie. 

Uwaga! Zainteresowane osoby 
mogą jeszcze złożyć ankietę. For-

mularze można pobrać ze strony 
internetowej Gminy w zakładce 
Gminny Program Budowy Miesz-
kań (tam znajdują się również 
najważniejsze informacje o pro-
gramie). Wypełnione ankiety na-
leży złożyć osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Gmi-
ny lub przesłać drogą mailową na  
ug@tarnowo-podgorne.pl  ~ ARz

aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce oraz zaprezentowa-
ła plany reform, jakie proponuje PO. Spotkanie było również okazją 
do bezpośrednich rozmów z mieszkańcami i przedsiębiorcami naszej 
Gminy. 

Witając Panią Premier Wójt Tadeusz Czajka w uznaniu zasług dla 
przedsiębiorczości i samorządności lokalnej wręczył jej statuetkę Tar-
nowskiego Lwa.  ~ ARz

Najważniej-
sze założenia 
Programu pre-
zentował Wójt 
Tadeusz Czajka
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 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Przystaniowej.

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Trwa remont kotłowni w budynku szkoły 
podstawowej

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na przebudowę ul. Kościelnej i 
Jarzębinowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Orzechowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Leśnej

Wybrano projektanta modernizacji Par-
ku im. St. Kanikowskiego

Rumianek

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na termomodernizację budynku 
komunalnego przy ul. Parkowej 6

Sady

 Trwa opracowanie projektu ul. Rolnej

Sierosław

 Podpisano umowę z wykonawcą na re-
alizację ul. Dworskiej wraz z odcinkiem 
ul. Morwowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Granitowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Pokrzywnickiej

Swadzim

 Trwa opracowanie projektu mieszkań 
socjalnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. 25 Stycznia

 Trwa budowa budynku administracyjnego

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, 
Gerberowa, Modrakowa 

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej instalacji fotowoltaicznej dla 
szkoły podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej dla budynku Domu Samopomocy 
dla osób niepełnosprawnych

 Ogłoszono przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej budowy wschod-
niej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 

Wysogotowo

 Na ukończeniu opracowanie projektu na 
wykonanie przebudowy ul. Wierzbowej 
– II etap

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Listopadowe szkolenia 
Rolników i mieszkańców terenów wiejskich zapraszamy na szkole-

nia:
•	 4 listopada (środa): Integrowana ochrona roślin, przegląd i zastoso-

wanie nowych środków ochrony chemicznej, Przedsiębiorstwa ekono-
mii społecznej na obszarach wiejskich, 
•	 18 listopada (środa): Rodzaje odnawialnych źródeł energii i ich wy-

korzystanie, Praktyczne uwagi dla rolników dotyczące zgłaszania zja-
wisk klęskowych w rolnictwie. 

Szkolenia odbywają się w sali GKS Tarnovia przy ul. 23 Październi-
ka 35 w Tarnowie Podgórnym. Każde zaczyna się o 10.00 i potrwa do 
ok. 13.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Doradca rolniczy  ~Wiesław Biały

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego
zaprasza

na BIESIADĘ TYROLSKĄ
28 listopada, w godz. 18.00 - 24.00

Przygrywać będzie Kwaśnica Bawarian Show.  
Koszt uczestnictwa 50 zł/os. Zgłoszenia, szczegóły oraz wpłaty  

przyjmuje Piotr Owczarz, tel. 603 601 933
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List intencyjny w sprawie 
integracji transportu zbio-
rowego podpisany został 

przez Zastępcę Prezydenta Pozna-
nia Macieja Wudarskiego i Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usza Czajkę. Uroczystość miała 
miejsce 22 września w autobusie 
TPBUS na parkingu na granicy 
administracyjnej między Pozna-
niem a naszą Gminą.

Wielokrotnie podkreślano, iż 
na integracji najbardziej zyskają 
mieszkańcy – zarówno z Tarnowa 
Podgórnego oraz Poznania, mo-
gąc w przyszłości korzystać z sie-
ci połączeń ZTM Poznań i linii 
TPBUS na podstawie jednej tary-
fy biletowej. 

Integracja transportu coraz bliżej
ne, a także optymalizację sieci ko-
munikacyjnej i rozkładów jazdy. 
To korzystna propozycja zarówno 
dla mieszkańców Gminy, jak i pa-
sażerów Poznania, którzy obecnie 
stanowią jedną trzecią ogólnej 
liczby pasażerów naszej komuni-
kacji autobusowej – powiedział 
Wójt Tadeusz Czajka przy podpi-
sywaniu listu intencyjnego.

Z kolei wiceprezydent Maciej 
Wudarski zapewniał, iż Miasto 
Poznań jest również bardzo za-
interesowane stworzeniem opty-
malnego systemu transportowego 
dla dobra pasażerów. 

Jako termin zintegrowania ko-
munikacji przyjęto dzień 1 paź-
dziernika 2016 r.  ~ ARz

– Integracja transportu zbio-
rowego pozwoli na zaoferowanie 
wspólnego biletu na podróże do 
Poznania, po Poznaniu oraz na 
terenie Gminy Tarnowo Podgór-

We wrześniu odbyła się 
szósta edycja targów 
Metalmex 2015 Tren-

dy i Innowacje, dedykowanych 
firmom zajmującym się obróbką 
drewna, produkcją mebli i aranża-
cjami wnętrz połączone z otwar-
ciem wystawy pod patronatem 
V.A. Gallery Poland (tu zaprezen-
towano m.in. zdjęcia wielokrot-
nie nagradzanego w świecie pol-
skiego fotografika Michała Pazia 
oraz młodych adeptów sztuki fo-
tograficznej: Klaudyny Młynar-
skiej i Jakuba Styperka). Odbyły 

Trendy i innowacje po raz szósty się również prezentacje polskich 
młody designerów, studentów 
Uniwersytetu Artystycznego, 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, a także Politechniki 
Poznańskiej. A w ramach wysta-
wy „Aktywni i kreatywni” poka-
zane zostały prace nagrodzone na 
Olimpiadzie Innowacji Technicz-
nych i Wynalazczości 2014/2015. 

Warto przypomnieć, że Wójt 
Tadeusz Czajka, który rów-
nież uczestniczył w uroczystości 
otwarcia Targów, za umiejętne łą-
czenie biznesu z promocją sztuki 
przyznał prezes firmy Metalmex 
Violetcie Kowalczyk tytuł Tar-
nowskiego Lwa 2015. ~ ARz 

Grupa dziennikarzy ukraińskich, która przy-
jechała do Polski na zaproszenie Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej, spotkała 

się 7 października z Wójtem Tadeuszem Czajką. Te-
matem rozmów były przemiany społeczno-gospo-
darcze, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostat-
nich 25 lat oraz ich wpływ na życie mieszkańców. 
Dziennikarze pytali także o korzyści dla samorzą-
dów jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej. 
Szeroko dyskutowano także o wypracowanych 
przez naszą Gminę sposobach skutecznego poszu-
kiwania inwestorów oraz o działaniach na rzecz kli-
matu wspierania przedsiębiorczości. 

~ ARz 

Dziennikarze ukraińscy rozmawiali z Wójtem

Wiceprezydent 
Maciej Wudarski 
i Wójt Tadeusz 
Czajka

Prezes Metalmex’u Wioletta Kowalczyk (po lewej)
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Święto Niepodległości
11 listopada 2015 

7 LISTOPADA
V RODZINNY RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY

11 LISTOPADA

KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM
 11.00  MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
 12.00  PRZEMARSZ DO PARKU, ZŁOŻENIE KWIATÓW

GKS W TARNOWIE PODGÓRNYM, ul. 23 Października 34
 14.00 IV NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ W KOPA 
   O PUCHAR WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

HALA OSiR W BARANOWIE, ul.  Wypoczynkowa 93a
 14.00 XII BIEG I NORDIC WALKING

STRZELNICA W TARNOWIE PODGÓRNYM, ul. Zachodnia 3
 15.00 X POWSZECHNE OBYWATELSKIE STRZELANIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO, ul. Ogrodowa 13a

18. 00  PROGRAM ARTYSTYCZNY:
   KONCERT ZESPOŁU 
   FOLKLORYSTYCZNEGO

   Kwiaty 
   Polskie
   z Ejszyszek 
   (Litwa) 

wstęp wolny
Turniej  
w Kopa

11 listopada o 14.00 rozpocznie się „IV Nie-
podległościowy Turniej w kopa” o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza 

Czajki. Po raz kolejny sympatyków tej starej gry kar-
cianej serdecznie zapraszamy do Tarnowa Podgórne-
go do sali GKS przy ul. 23 Października (przy boisku 
sportowym). 

Turniej zostanie zorganizowany w kategorii „As-
-trzy dychy”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 li-
stopada pod numerem telefonu 61 8 959 231.

 ~AW

Inne świętowanie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej role w Samorządowej Szkole 
Muzycznej na chwilę się odwróciły. 13 października odbył się 
Koncert Pedagogów – to nauczyciele stanęli na scenie w roli 

wykonawców, a młodzież poprowadziła koncert. W programie można 
było usłyszeć utwory solowe i kameralne m.in. J. Brahmsa, F. Chopina, 
S.  Rachmaninowa, J. Straussa.  ~ SSM

Zobacz Wrocław

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zaprasza mieszkańców na 
wycieczkę do Wrocławia w terminie  7-8 listopada. W progra-
mie Afrykanarium, wieczorny spektakl w Operze Wrocławskiej. 

Koszt wyjazdu 170 zł, zapisy u Sołtysa przy ul. Rynkowej 77.  ~na
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– START 12.00 TARNOWO PODGÓRNE
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To było gorące pożegnanie 
lata – 19 września odbył się 
pełen atrakcji festyn pod 

hasłem: Rodzino! Trzymaj formę! 
Rozbawiony korowód przeszedł 

ulicami Przeźmierowa spod Szko-
ły Podstawowej im. A. Fiedlera do 
Parku im. S. Kanikowskiego. Na-
uczycieli, rodziców i uczniów ze 
sceny witali Wójt Tadeusz Czaj-
ka, dyrektor szkoły Renata Dusz-
czyk, sołtys Przeźmierowa Kata-
rzyna Preyer i Henryk Witkowski 
– przewodniczący Komisji Oświa-
ty w Radzie Gminy. 

Każdy mógł znaleźć tu coś miłe-
go dla siebie. Rodziny sprawdzały 
swoją kondycję fizyczną w kon-
kurencjach sportowych o nazwach 
cech motorycznych, m.in. Szyb-
kość, Zwinność, Celność, Siła 
mięśni ramion, nóg i brzucha czy 
Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Nowością podczas pikniku było 
czytanie fragmentów książek:  hi-
storii o ciekawej świata Mamie Mu 
i jej gderliwym przyjacielu Panu 
Wronie oraz opowiadań o Piasko-
wym Wilku, który uwielbia trudne 
pytania, opowiada Karusi rzeczy, 
zapierające dech w piersiach i ra-
zem tłumaczą sobie zagadki ota-
czającego świata. 

Pracownia „Radosna Twór-
czość” z Dymaczewa Starego, 
łącząc fantazję z przyjemnością, 
oferowała możliwość tworzenia 
z gliny prac ozdobnych i użyt-
kowych. Podczas festynu można 
było nabyć cudeńka z masy sol-
nej, oryginalną biżuterię, naczynia 
gliniane.

Przy innym stoisku, pod okiem 
instruktora, chętni uczestniczy-
li w warsztatach wyplatania ko-
szyków, uczyli się podstawowych 
splotów oraz sposobów zakoń-
czeń. Każdy mógł tu stworzyć ko-
szyk od denka do uchwytu czy pa-
łąka, nawet z przykrywką.

Oczywiście tradycji nie stało-
by się zadość, gdyby mieszkańcy 
Przeźmierowa i okolic, żegnając 
się z latem, nie poprowadzili  roz-
mowy „z niebem między sznur-
kiem a znikającym latawcem”. 
Podczas corocznego konkursu 

Rodzinnie na Święcie Latawca

pięknie ozdobione latawce po-
szybowały w niebo niczym pta-
ki. Najwyżej wzniosły się latawce 
przygotowane przez klasę 2b, 3c i 
5f. A potem już inne, własnoręcz-
nie wykonane, „skrzydełkiem po-
machały, kółko w górze zrobiły i 
poleciały z wiatrem psoty razem 
robić”. 

Kto chciał, mógł zrobić sobie 
zabawną fotografię. Nie zabra-
kło rekwizytów: sumiastych wą-
sów, ust, ogromnych okularów, 
napisów „Forever” czy „Love”. 
W innym miejscu nasi milusińscy 
projektowali torby na strój spor-
towy, rysowali portret Arkadego 
Fiedlera w stylu pop-art czy ozda-
biali drewniane aniołki i serdusz-

ka techniką decoupage. Następ-
nie wehikuł czasu przeniósł nas 
do roku 1551, w którym rozgrywa 
się akcja opowieści o poznańskich 
koziołkach. Legenda bardzo przy-
padła zgromadzonym do gustu, 
tym bardziej, że aktorzy poruszali 
się na szczudłach.

Imprezę prowadził m.in. Jacek 
Wietrzykowski, który sam o so-
bie mówi: „muzyk, który ma ma-
rzenia...wokalista, piosenkarz, 
śpiewak”. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy przeboje muzyki co-
untry i arię operetkową (wykona-
ną wspólnie z panią Sołtys).

Oczywiście trzymanie formy 
kojarzy się również ze sposobem 
odżywiania, dlatego na stołach, 
kocach, ławkach zagościły kosze 
z owocami, półmiski z sałatkami,  
talerze z pysznymi kanapkami, 
zdrowymi przekąskami. Śniadanie 
na trawie już na trwałe wpisało się 
w tradycję piknikową. 

I tym razem było muzycznie, 
kolorowo, a przede wszystkim 
wesoło. Cieszy fakt, że na zapro-
szenie dyrektor Renaty Duszczyk 
odpowiedziało tak wielu uczniów, 
ich rodziców, krewnych i znajo-
mych.

Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom pikniku – Radzie Sołec-
kiej Przeźmierowa oraz Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera – wspieranych przez Urząd 
Gminy, OSiR i GOK Sezam.

Zachęcamy również do obejrze-
nia obszernej fotorelacji na stronie  
szkoły www.spprzezmierowo.pl 
w zakładce Galeria.

~Aleksandra Filipek
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Za długoletnie pożycie małżeńskie Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył 29 par z naszej Gminy. Wójt Tadeusz 
Czajka wręczając medale pogratulował jubilatom i w imieniu mieszkańców Gminy życzył kolejnych wspólnie spędzo-
nych lat w zdrowiu i radości. Uroczystość odbyła się 23 września w sali GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym.

50 lat razem

W tym roku medale zostały przyznane następującym parom: 
• Kazimiera i Zenon Beszterdowie, Sady,
• Jadwiga i Kazimierz Borkowscy, Sady,
• Kazimiera i Bogdan Brzezińscy, Sady, 
• Janina i Paweł Bylińscy, Tarnowo Podgórne, 
• Krystyna i Bronisław Ceranka, Przeźmierowo, 
• Janina i Cyryl Czyżewscy, Barnowo, 
• Mirosława i Marian Drobnikowie, Baranowo, 
• Irena i Jan Hołodyńscy, Przeźmierowo,
• Krystyna i Marek Knasiowie, Tarnowo Podgórne,
• Ilona i Wojciech Kołodziejczakowie, Przeźmierowo, 
• Krystyna i Andrzej Kruszczyńscy, Baranowo, 
• Halina i Sławomir Lizutowie, Tarnowo Podgórne, 
• Teresa i Kazimierz Maciejewscy, Przeźmierowo, 
• Józefa i Mieczysław Majchrzakowie, Sady, 

• Bożena i Franciszek Marciniakowie, Lusowo, 
• Stanisława i Marian Musielscy, Wysogotowo, 
• Władysława i Czesław Nawrotowie, Sady, 
• Danuta i Stefan Pacharzyńscy, Baranowo, 
• Agnieszka i Mieczysław Pałysowie, Kokoszczyn, 
• Helena i Stefan Schwarz, Przeźmierowo, 
• Barbara i Jan Stecowie, Lusowo, 
• Stanisława i Kazimierz Szekiełdowie, Tarnowo Podgórne, 
• Teresa i Zbigniew Szymankiewiczowie, Przeźmierowo, 
• Helena i Feliks Thomas, Góra, 
• Urszula i Zbigniew Tietz, Przeźmierowo, 
• Maria i Grzegorz Wasylowie, Baranowo, 
• Janina i Stefan Włodarczakowie, Tarnowo Podgórne, 
• Jadwiga i Adam Zarzyńscy, Lusówko, 
• Czesław i Halina Kordeccy, Tarnowo Podgórne.  ~ ARz

Sołtys i Rada Sołecka Bara-
nowa zaprosiła mieszkań-
ców na trzydniową wyciecz-

kę. Pierwszy dzień – 18 września 
– rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w Krzeszowie, pocysterskie-
go kompleksu zabytków, uznawa-
nego za Europejską Perłę Baroku. 
Centralnym miejscem jest bazy-
lika mniejsza NMP z najstarszą 
ikoną w Polsce Matki Bożej Ła-
skawej. Drugą budowlą jest ko-
ściół pw. św. Józefa, ze zbiorem 
polichromii ukazującym historię 
życia patrona. 

Następnie udaliśmy się do Kar-
pacza. Tu obejrzeliśmy zaporę na 
Łomnicy oraz skocznię narciarską 
Orlinek. Po obejrzeniu tych miejsc 
i spacerze po Karpaczu, udaliśmy 
się do miejsca zakwaterowania – 
hotelu Belweder. Obiekt ten poło-
żony jest w cichym i spokojnym 
miejscu, z widokiem na panora-

Baranowo na wycieczce

mę Karkonoszy z najwyższym 
szczytem Śnieżką. Wieczór upły-
nął nam na wspólnym śpiewie 
z gitarą i opowiadaniu dowcipów. 
Drugi dzień wycieczki to wyjazd 
do Drezna i zwiedzanie jego za-
bytków. Obejrzeliśmy między 
innymi katedrę drezdeńską, za-
mek, galerię Zwinger oraz wiele 
innych ciekawych miejsc. Trzeba 
przyznać, że dzięki zjednoczeniu 
Niemiec miasto to jest coraz pięk-

niejsze. Trzeci dzień to wyjazd 
do zamku Książ, a ostatnim miej-
scem na trasie był kościół Poko-
ju w Jaworze. Jeszcze tylko obiad 
i niestety powrót do domu. Wra-
caliśmy pełni wrażeń, zadowoleni 
z wyjazdu i poznania wielu cieka-
wych miejsc. Mam nadzieję, że za 
rok uda się zorganizować kolejną 
ciekawą i atrakcyjną wycieczkę. 

~ Anna Stoińska 
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Podobnie jak w zeszłym 
roku Komendant Miejski 
w Poznaniu insp. Roman 

Kuster zaprosił na debatę spo-
łeczną na temat bezpieczeństwa 
w ramach programu „Decydujmy 
wspólnie”. Na spotkaniu, które 
odbyło się 15 września w Tarno-
wie Podgórnym, omawiana była 
sytuacja na terenie gmin: Tarno-
wo Podgórne, Rokietnica, Dopie-
wo, Buk i Suchy Las. 

Na pytania odpowiadali rów-
nież Zastępca Wielkopolskie-
go Komendanta Wojewódzkie-
go mł. Insp. Rafał Kozłowski, 
Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek oraz Wójt Tadeusz Czaj-
ka. W spotkaniu wzięli również 
udział Wójt Rokietnicy Bartosz 
Derech, Zastępca Wójta Dopiewa 
Paweł Przepióra oraz Naczelnik 
poznańskiego Wydziału Ruchu 
Drogowego mł. insp. Józef Klim-
czewski, przedstawiciel Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, a także radni, sołtysi, 
młodzież oraz mieszkańcy zain-
teresowane poprawą bezpieczeń-
stwa. 

Na początku debaty Komendant 
Miejski w Poznaniu przedstawił 
dane statystyczne.  W porówna-
niu z ubiegłym rokiem w zakre-
sie kategorii najbardziej uciążli-
wych społecznie na terenie Gmin 
Tarnowo Podgórne, Rokietnica 
i Dopiewo spadła liczba bójek 
i pobić, kradzieży cudzej rzeczy 
oraz uszkodzeń mienia, natomiast 
wzrosła liczba uszczerbków na 
zdrowiu oraz kradzieży poprzez 
włamanie do samochodu. 

Po prezentacji uczestnicy zada-
wali pytania. Wiele z nich doty-
czyło organizacji ruchu na drodze 

Razem dla bezpieczeństwa

wojewódzkiej 307 oraz organizacji ruchu w Przeźmierowie. Wskazy-
wano także na konieczność działań podnoszących bezpieczeństwo ro-
werzystów, w tym na obowiązek korzystania przez nich ze ścieżek ro-
werowych. Mieszkańcy zgłaszali także potrzebę zwrócenia większej 
uwagi na samochody ciężarowe nierzadko wjeżdżające pomimo zaka-
zów. 

Wójt z kolei wskazywał na konieczność wypracowania nowych spo-
sobów dyscyplinowania kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością 
(po tym jak Straż Gminna straci uprawnienia do wykorzystywania urzą-
dzeń do pomiaru prędkości). Zaapelował także o otwartość w kwestii 
propozycji nowej siedziby rewiru dzielnicowych w Przeźmierowie. 

Wszystkie sygnały i spostrzeżenia uczestników debaty zostały zano-
towane przez Policję i będą skierowane do realizacji przez właściwe 
służby. 

Przed rozpoczęciem debaty Wójt podziękował Zastępcy Komendanta 
w Tarnowie Podgórnym nadkom. Romie Figaszewskiej za służbę na rzecz 
bezpieczeństwa w naszej Gminie. Pani Nadkomisarz została I Zastępcą Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. 

~ ARz

Wiele pytań 
dotyczyło 
bezpieczeństwa  
na drogach
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Szanowni Państwo!
Jesteśmy w trakcie opracowywania Programu 

„Gmina przyjazna Seniorom”. Będzie to z jednej 
strony podsumowanie podejmowanych dotychczas 
działań, a drugiej zaś wypracowanie nowych, atrak-
cyjnych i kompleksowych propozycji. 

Jednym z elementów jest nowa rubryka w „sąsiad-
ce~czytaj” dedykowana właśnie seniorom. Chcemy 
w tym miejscu promować różne działania skierowane 
specjalnie do seniorów, ale również zwracać uwagę 
na te wydarzenia kulturalne i sportowe, których te-
matyka – naszym zdaniem – może Państwa zainte-
resować. 

Poniżej przedstawiamy grupy i stowarzyszenia 
działające na terenie naszej Gminy – to organizacje 
działające bardzo lokalnie. Pokazujemy także Uni-
wersytet III Wieku, którego członkowie mieszkają na 
terenie całej Gminy. 

Mam nadzieję, że wśród oferty spotkań klubowych, 
wykładów otwartych czy regularnych zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych odnajdą Państwo interesujące 
propozycje. Zapraszam do aktywności, do poznawa-
nia nowych osób i nowych miejsc. 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Stowarzyszenia i Kluby Seniora
•	 	Stowarzyszenie Klub Seniora w Tarnowie Pod-

górnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne 
•	 	Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie, ul. Po-

znańska 54, Lusowo, prezes: Wanda Muczyńska 
Pytlak

•	 	Stowarzyszenie Klub Seniora w Rumianku, ul. 
Szkolna 1, Rumianek, prezes: Kazimiera Pa-
pych

•	 	Koło Seniora w Przeźmierowie, ul. Sadowa 7, 
Przeźmierowo, prezes: Stanisław Bzdęga

•	 	Stowarzyszenie Klub Seniora w Baranowie, ul. 
Wiosenna 25, Baranowo, prezes: Ewa Knieć

•	 	Klub Seniora w Sadach, ul. Poprzeczna 1l, Sady, 
prezes: Józefa Majchrzak

Uniwersytet III Wieku, 
ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne, 
prezes: Irena Szewczyk, tel. 61 8959 294, 
www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl

Zapraszamy na: 
•	 	wykład otwarty UTW „Oblicza miłości”, dr  

Jadwiga Kwiek, 21 października, godz. 18.00, 
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgór-
nym, ul. Poznańska 118

•	 	koncert KWIATY POLSKIE z Ejszyszek  
(Litwa), 11 listopada, godz. 18.00, Centrum 
Kultury Przeźmierowo ul. Ogrodowa 13, wstęp 
wolny

Tradycją stały się spotkania Wójta Tadeusza Czajki z kombatanta-
mi – członkami Koła Kombatantów Tarnowo Podgórne. W tym 
roku odbyło się ono 30 września w sali konferencyjnej Tarnow-

skich Term. Na zaproszenie Wójta przyszło ponad 20 osób, które oprócz 
możliwości wspólnej rozmowy miały także okazję zwiedzić nowocze-
sny obiekt.  ~ ARz

Kącik Seniora 

Sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy – ich lista znajdu-
je się na w dalszej części gazety oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Tarnowo Podgórne www.bip.tarnowo-podgorne.

pl w zakładce Wybory.
W lokalu wyborczym 
Komisji należy okazać dokument tożsamości, np. dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy. Zostaniemy poproszeni o złożenie podpisu obok 
naszego imienia i nazwiska.

Otrzymamy dwie karty do głosowania:
- wybory do Sejmu – biała broszura,
- wybory do Senatu – żółta pojedyncza kartka.
Głosujemy poprzez postawienie krzyżyka (dwóch krzyżujących się 

linii) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata lub kandydatki.
Jak oddać ważny głos?
Wybory do Sejmu 
Wybieramy tylko jedną osobę stawiając długopisem jeden krzy-

żyk przy nazwisku wybranego kandydata lub kandydatki.
Zaznaczenie kandydatów na różnych listach (kartkach w broszurze) 

oznacza głos nieważny.
Jeśli krzyżyk postawimy przy dwóch lub więcej nazwiskach na tej sa-

mej liście (tej samej karcie), to głos będzie ważny i zostanie policzony 
jako głos oddany na osobę, która jest najwyżej na liście.

Wybory do Senatu 
Wybieramy tylko jedną osobę stawiając długopisem jeden krzy-

żyk przy nazwisku wybranego kandydata lub kandydatki.
Jeśli zaznaczymy kilka nazwiska na karcie – nasz głos będzie nie-

ważny. 
Głos również będzie nieważny, jeśli:
- nie postawimy krzyżyka obok żadnego nazwiska,
- postawimy tzw. „ptaszka” lub inny znak niż dwie linie krzyżujące 

się w obrębie kratki.  ~ARz

Wybory do Sejmu  
i Senatu 2015
25 października 2015 r.
Lokale wyborcze są otwarte w godzinach 7.00 – 21.00

Spotkanie z kombatantami 

Tarnowskie Dni Spirometrii

Poznańskim Centrum Zdrowia i Gmina Tarnowo Podgórne zapra-
szają na Tarnowskie Dni Spirometrii. Badania będą prowadzo-
ne w przychodni przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym 

w dniach 21 i 22 października. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację 

terminu wizyty pod nr tel. 607 432 009.
Zapraszamy! ~ARz
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dotychczasowy przebieg linii 
akceptowany przez Gminę

nowy przebieg proponowany  
przez PSE

15 października w Szkole Podstawowej 
w Więckowicach odbyło się pierwsze 
spotkanie mieszkańców w sprawie sprze-

ciwu wobec przebiegu linii 400 kV Poznań Plewi-
ska – Piła Krzewina.  

Przypomnijmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
SA prowadzą postępowanie w sprawie nowych loka-
lizacji linii 400 kV – również na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne. Do niedawna jedynym propono-
wanym wariantem był ten, przebiegający wzdłuż 
drogi ekspresowej S-11 – to rozwiązanie jest zabez-
pieczone planistycznie od lat 90-tych i jako jedyne 
jest akceptowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Obecnie PSE analizuje możliwości innego prze-
biegu linii. Jednym z nich jest tzw. Wariant VI: 
przez Lusówko, Jankowice i Rumianek. A są to 
tereny przeznaczone w Studium i w obowiązu-
jących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz 
zabudowę produkcyjno-magazynową i usługową 
(np. w Jankowicach teren wskazany przez PZE jest 
zabudowany osiedlem mieszkaniowym!). Ponadto 
trasa przebiega przez najcenniejszy przyrodniczo ob-
szar naszej Gminy tj. Obszar Chronionego Krajobra-
zu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy. 

Przeciwko Wariantowi VI zaprotestowali miesz-
kańcy – grupa społeczników, której liderami są: 
Robert Jankowski z Sierosławia, Jakub Piotrowicz 
z Lusówka, Krzysztof Hajko z Lusówka i Monika 
Król z Dopiewca, zorganizowała spotkanie. 

- Jesteśmy ruchem społecznym. Wierzymy w siłę ta-
kiego pospolitego ruszenia, w które zaangażują się 
mieszkańcy, organizacje, lokalne grupy. Nasze dzia-
łania są otwarte dla wszystkich – podkreślali.

W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy. 
Naszą Gminę reprezentował II Zastępca Wójta Piotr 
Kaczmarek oraz radni i sołtysi z miejscowości obję-
tych Wariantem VI, Dopiewo – Zastępca Wójta Pa-
weł Przepióra i Przewodniczący Rady Gminy Leszek 
Nowaczyk, byli także urzędnicy z Gminy Kaźmierz. 
Wszyscy zapewniali o poparciu dla inicjatywy spo-
łecznej. – Już w 2014 roku wystosowaliśmy pismo 
do Polskich Sieci Elektroenergetycznych z jasno wy-
rażonym naszym stanowiskiem, że jedynym akcep-
towalnym dla nas przebiegiem linii jest dotychczas 
planowany, wzdłuż S-11, po istniejącej linii 220 kV 

– powiedział Piotr Kaczmarek. – 
Kiedy tylko przedstawione zostały 
nowe propozycje przebiegu, nasza 
Rada Gminy wyraziła bardzo wy-
raźny sprzeciw w formie uchwały, 
która została przesłana również 
do PSE.

Podczas spotkania odczytana 
została petycja, wyrażająca sprze-
ciw wobec Wariantu VI. Pismo 
można było na miejscu podpisać 
– zostanie ono przekazane PSE. 

Treść petycji oraz aktualne in-
formacje na temat działań w tej 
sprawie dostępne są na specjal-
nie założonym w tym celu forum: 
www.400kv.phorum.pl (to obec-

nie najlepsze źródło informacji na 
temat społecznych działań prze-
ciwko Wariantowi VI). Wszel-
kie propozycje i pytania moż-
na kierować mailowo na adres: 
stop400kv@tlen.pl 

Następne spotkanie odbędzie 
się już po wyborach parlamen-
tarnych. – Chcemy do wspólnej 
pracy zaprosić lokalnych posłów, 
których poprosimy o poparcie na-
szej inicjatywy – mówią organiza-
torzy spotkania. – Musimy dzia-
łać wspólnie, by nie dopuścić do 
realizacji tak niekorzystnego dla 
nas wszystkich rozwiązania.

~ ARz

Razem przeciwko 400 kV

Wierzymy w siłę 
pospolitego ruszenia
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Orkiestry z włoskiego Ro-
sate, niemieckiego So-
lingen, z Solecznik na 

Litwie i dwie z Tarnowa Podgór-
nego zagrały w pierwszy week-
end października w naszej gmi-
nie. Wszystkie uświetniły piątą 
edycję Europejskiego Spotkania 
Orkiestr.

Podczas wspólnego Koncertu 
Galowego, który odbył się w so-
botę 3 października, każda z czte-
rech orkiestr zaprezentowała inny 
repertuar. To nie wszystko! Pod-
czas trzygodzinnego koncertu 
każdy z dyrygentów miał okazję 
pokierować połączonymi silami 
wszystkich orkiestr, które wspól-
nie wykonały hymn Unii Euro-

Kolejne spotkanie odbędzie się w Rosate

pejskiej, utwory charakterystyczne 
dla każdego z krajów oraz popu-
larne motywy filmowe. Widowi-
skowo wypadła także sztafeta or-
kiestr, podczas której dyrygenci 
przekazywali sobie sztafetę-ba-
tutę. W dynamiczny sposób moż-
na było porównywać style Corpo 
Bandistico di Rosate pod dyrek-
cją Gianluigiego Midali, Orkiestry 
Szkoły Sztuk Pięknych im. Stani-
sława Moniuszki w Solecznikach 
pod dyrekcją Rimantasa Rutkau-
skasa, Orkiestry Szkoły Muzycz-
nej z Solingen, którą dyrygował 
Benedikt Frąckiewicz i oczywiście 
naszej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Tarnowo Podgórne 
pod przywództwem Pawła Joksa.

W niedzielę natomiast odbyło 
się pięć koncertów w kościołach. 
Włosi zagrali w Przeźmierowie, 
Litwini – w Ceradzu Kościelnym, 
orkiestra Da Capo – w Tarnowie 
Podgórnym, Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta w Baranowie, a Niemcy 
uświetnili jubileuszowy, setny już 

koncert z cyklu Lusowskie Spo-
tkania Muzyczne.

Z okazji Europejskiego Spo-
tkania Orkiestr do naszej Gminy 
przyjechali zagraniczni goście ofi-
cjalni. Rejon Solecznicki reprezen-
towała Jadwiga Sinkiewicz, Prze-
wodnicząca Kultury i Oświaty), 
natomiast z włoskiej gminy Rosate 
przybyła kilkuosobowa delegacja 
z wójtem Daniele del Ben na cze-
le. Goście spotkali się z Wójtem 
Tadeuszem Czajką, który omówił 
rozwój naszej Gminy oraz pokazał 
najważniejsze zrealizowane inwe-
stycje na naszym terenie. Wszyscy 
wzięli udział w sobotnim Koncer-
cie Galowym.

Klucz Europejskiego Spotkania 
Orkiestr powędrował tym razem 
do Włoch. Za rok orkiestry spo-
tkają się w Rosate.

Warto podkreślić, że w kosz-
tach organizacji Spotkania uczest-
niczyła firma Schattdecor.

~ Jarek Krawczyk

4 orkiestry  
na jednej scenie!
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 wspomnienie

W tym roku, choćby nie wiem co, nie robię je-
sienią żadnych zapraw ni przetworów! – te 
słowa mojej ukochanej śp. mamy dźwięczą 

mi w uszach zawsze, kiedy nadchodzi okres przy-
gotowań do zimy. Tylko po co całe lato pieczołowi-
cie myła i odkładała na lniany ręcznik szklane słoje, 
przynależne do nich gumowe uszczelki i sprężyny tu-
dzież sprężynowe blachy do ściskania szklanych po-
krywek? Czemu z uwagą oglądała stan krawędzi sło-
jów i przykrywek, eliminując te, w których wykryła 
najmniejsze choćby wyszczerbienia? Wiedzieliśmy 
dobrze, że przytoczone na wstępie zdanie jest tylko 
czczym wyrazem zniechęcenia czekającą mamę przy 
tym pracą, i że jak co roku jesienne pomidory w kilku 
postaciach, buraczki, strączkowa fasolka czy ulubio-
ne powidła na pewno znajdą się na półce w spiżarni, 
by zjeść je podczas długiej zimy. Był to przejaw go-
spodarności i odpowiedzialności za rodzinę. Nie mo-
gło zmarnować się nic, co urodziło się w ogrodzie, 
dzięki czemu (i to istotniejsze) prowadzenie domu 
stawało się łatwiejsze. Sieć sklepów była w tamtych 
czasach niezwykle rzadka, a asortyment towarów mi-
zerny. 

W związku z tym posiadanie pod ręką, na półce 
domowych przetworów usprawniało pracę gospo-
dyniom. Dziś, kiedy pełno wokół tzw. śmieciowego 
jedzenia, pewnie najwyżej stawiany byłby w ocenie 
tamtych przetworów argument dotyczący zdrowej 
żywności. Wtedy jednak, gdy niemal wszystkie ar-
tykuły spożywcze wolne były od polepszaczy, kon-
serwantów i całej tej szkodliwej chemii, kwestia eko-
logii miała zdecydowanie mniejsze znaczenie. Ale 
wróćmy do wspomnianych weków nazywanych tak 
od niemieckiego wynalazcy i założyciela fabryki opi-
sanych na wstępie akcesoriów (Johann Weck). Z tego, 
co powyżej jasno wynika, że nie były to żadne zna-
ne dzisiaj słoiki typu twist z zakręcanym metalowym 
wieczkiem, tylko klasyczne litrowe słoje ze szklaną 
przykrywką. By przetrwać do przednówka przetwory 
w szkle musiały być poddane pasteryzacji. Jej zasa-
dy nie zmieniły się od wieków, więc i dziś proces ten 
polega na zagotowaniu szczelnie zamkniętego słoja. 
Różnica między wtedy a teraz nie dotyczyła jedynie 
rodzaju szklanego naczynia, lecz przede wszystkim 
liczby słojów jednorazowo wstawianych na węglowy 
piec. Kocioł do gotowania bielizny, który nota bene 
też dziś przeszedł już do lamusa (kto dziś gotuje na 
piecu bieliznę czy pościel?) przydawał się wtedy nie-
zmiernie. Częściej niż dziś też zdarzało się, że już to 
uszczelka, już to sprężyna nie „zadziałały” i uciążli-
we gotowanie powtarzać trzeba było do skutku. Do 
wymienionej powyżej zawartości słoików przełom 
września i października dodawał coś, co stawało się 
najcenniejszym skarbem w domowej spiżarni: grzy-
by leśne. By mogły się tam znaleźć, najpierw trzeba 
było je pozbierać. Okolice Przeźmierowa obfitowa-

ły w lasy, stąd pierwsze kroki, by 
pozyskać grzyby, kierowaliśmy 
tam właśnie! Pamiętam gęsty (za-
nim na początku lat 70-tych nie 
został przetrzebiony!) iglasty la-
sek nieopodal Orlika, w którym 
rosły dorodne maślaki. Pozostałe 
połacie naszego lasu, który wte-
dy małemu dziecku jawił się jako 
dżungla niemal, również dostar-
czały wiele gatunków grzybów. 
Drzewostan był różnorodny, to 
i grzyby zdarzały się różne. Jakże 
baliśmy się pięknych czerwonych 
w ciemne kropki trujących mu-
chomorów rosnących wtedy po-
wszechnie! Ciężko było pohamo-
wać w sobie odruch zniszczenia 
tych przepięknych okazów leśnej 
flory! Do lasu chodziłem wtedy 
ze starszym bratem, co zwiększa-
ło bezpieczeństwo, ale – co przy-
znaję dziś z uśmiechem – zosta-
wiło pewien uraz z tym związany. 
Brat udowadniał mi idąc za mną, 
że jest o niebo bardziej spostrze-
gawczy. Zawsze zbierał o wie-
le więcej grzybów ode mnie. Co 
odważniejsi z nas zapuszczali się 
do lasku w okolicach dzisiejsze-
go cmentarza lub toru „Poznań” 
czy tzw. „radaru”, by również 
i stamtąd przynosić owe skarby! 
Zresztą o grzyby i poza lasem na-
wet wokół krzewów i drzew czy 
na łąkach nie było trudno! Ileż to 
sów czyli kani nazbierało się tam! 
Najlepszym jednak sposobem na 
pozyskanie większej ilości grzy-
bów były wycieczki autobuso-
we w okolice Puszczy Noteckiej. 
Rodzice pracowali w GS Tarno-
wo Podgórne i pod egidą tej fir-
my miałem okazję uczestniczyć 
kilka razy w tego rodzaju eskapa-
dach. Wrażenia z różnych wzglę-
dów z gatunku niezapomnianych. 
Podróż zaczynała się nad ranem, 
trwała kilka godzin i nie wszyscy 
dobrze ją znosili… Czasami za-
bierało się ogromną ilość koszy-
ków, wiader, siatek, by wracając 
wstydliwie chować je za siebie 
niezapełnione, a innym razem na-
zbierać tyle grzybów, by nie spo-
sób było ich unieść! Na miejscu 

zawsze był stres związany z orien-
tacją w lesie. Nieraz dochodziło 
do sytuacji, gdy ktoś zgubił się 
w terenie. By tego uniknąć niby 
wszyscy trzymali się razem, lecz 
– co naturalne – każdy penetro-
wać chciał swój, dziewiczy kawa-
łek lasu, by nazbierać więcej od 
innych. Duch rywalizacji unosił 
się w powietrzu i ci, co nazbiera-
li najwięcej, spotykali się uzna-
niem, ale i nieskrywaną zazdro-
ścią pozostałych. Ci, którym nie 
udało się, próbowali zawsze zwa-
lać winę na pełnię księżyca bądź 
wybór nieodpowiedniego miejsca 
przez organizatorów. W drodze 
powrotnej odbywała się weryfi-
kacja zbiorów i częste spory na 
temat tego czy dany okaz jest ja-
dalny. Wyprawy na grzyby miały 
swój koloryt. Z reguły udział męż-
czyzn w tych eskapadach kończył 
się podobnie jak w epoce kamie-
nia łupanego: znalezieniem le-
śnych skarbów i dostarczeniem 
ich do domu. Cała mrówcza pra-
ca związana zaś z płukaniem, se-
gregacją, krojeniem, suszeniem, 
wkładaniem grzybków w ocet 
czy smażeniem na patelni leżała 
po stronie matek i żon. Pamiętam 
z własnego domu kawałki pod-
grzybków nanizane na nitki, prze-
ciągnięte niczym wielka sieć od 
gwoździa do gwoździa pod sufi-
tem w kuchni, rząd zaprawionych 
słoiczków i pyszne usmażone 
podgrzybki przygotowane do zje-
dzenia na piecu. Wszystkiego tego 
dokonywała mama w jedną noc po 
grzybobraniu! Pewnie tylko matki 
i żony rybaków mają podobne do 
opisanych doświadczenia! Naj-
bliższą i przestrzeganą z całą su-
rowością sposobnością konsump-
cji nazbieranych jesienią grzybów 
były święta Bożego Narodzenia. 
Do tego czasu trzeba było przeły-
kać ślinkę... Szklane bańki jedy-
nie. A ile wspomnień z nimi zwią-
zanych!

~Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczący  

Rady Gminy

Zawekowane wspomnienia  
czyli rzecz o grzybobraniu i nie tylko ! 
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 ekologia

Ograniczenie niskiej emisji

Gmina Tarnowo Podgórne 
od lat prowadzi działania 
mające na celu elimina-

cję tzw. niskiej emisji. Działania 
te obejmowały m.in. sukcesywne 
termomodernizacje, wymiany ko-
tłów węglowych na ekologiczne 
gazowe w budynkach będących 
w zasobach miasta, budowę no-
wych i remonty ulic. 

Czym jest niska emisja? 
Niska emisja jest to emisja szko-

dliwych pyłów i gazów pochodzą-
ca z niskich emitorów, do których 
zalicza się kominy z np. domów 
jednorodzinnych. Źródłem niskiej 
emisji są procesy spalania paliw, 
przede wszystkim węgla (a także 
odpadów), w starych niskospraw-
nych piecach i kotłach. Proceso-
wi temu towarzyszy emisja wie-
lu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, 
tlenków azotu, dwutlenku siarki, 
dwutlenku węgla, tleneku węgla, 

metali ciężkich, wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycz-
nych (np. benzo-a-pirenu).

Duża liczba kominów o nie-
wielkiej wysokości powoduje, że 
wprowadzane do środowiska za-
nieczyszczenia są bardzo uciążli-
we, z uwagi na ich gromadzenie 
się w miejscu powstawania.

Efekty nadmiernej niskiej emi-
sji są najbardziej odczuwalne 
w okresie zimowym, w pełni se-
zonu grzewczego. Tworzenie się 
zastoisk zimnego powietrza, czę-
ste inwersje temperatury, więk-
sza liczba dni z przymrozkiem 
i mrozem, cisze atmosferyczne 
i słabe wiatry, powodują nieko-
rzystne warunki rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczeń. Lokalnie 
występujące niekorzystne warun-
ki rozprzestrzeniania się zanie-

czyszczeń związane z zabudową 
jednorodzinną, a także położe-
niem geograficznym poszczegól-
nych miejscowości, sprawiają, 
że niska emisja jest zjawiskiem 
szczególnie niebezpiecznym, po-
mimo, że w obiegowej opinii „po-
wietrza nie widać”. 

Wśród zanieczyszczeń emito-
wanych ze spalania paliw stałych 
do szczególnie niebezpiecznych 
zaliczane są pyły. Drobne frakcje 
pyłów o średnicy do 10 µm (tzw. 
pyły zawieszone) zawierają meta-
le ciężkie, a na swojej powierzch-
ni adsorbują wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, diok-
syny i furany. Drobne frakcje pyłu 
do 10 µm, tzw. pyły PM2,5 oraz 
PM10 przenikają do płuc i są od-
powiedzialne za choroby układu 
oddechowego, układu krążenia 
oraz różnego rodzaju alergie. Jak 
wynika z raportów Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), dłu-
gotrwałe narażenie na działanie 
drobnych pyłów zawieszonych 
(PM2,5 i PM10) skutkuje skróce-
niem średniej długości życia. Na-
leży podkreślić, że pyły oddziału-
ją szkodliwie nie tylko na zdrowie 
ludzkie, ale także na roślinność, 
zwierzęta, gleby i wodę.

Jak ograniczać niską emisję?
Ograniczenie niskiej emisji 

można osiągnąć poprzez: likwida-
cję indywidualnego źródła ciepła 
i podłączenie budynku do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (w na-
szej Gminie takiej możliwości nie 
ma), wymianę kotła centralnego 
ogrzewania i instalacji centralne-
go ogrzewania (np. na kocioł ga-
zowy, olejowy, na biomasę, kotły 
na ekogroszek, kotły inwektoro-
we), docieplenie ścian budynku, 
wymiana okien oraz zastosowa-
nie alternatywnych źródeł ciepła 
(kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła). 

Niezwykle istotne jest również 
utrzymanie w należytym stanie 
technicznym urządzeń i instala-
cji grzewczych oraz spalanie pa-
liw odpowiednich dla danego ro-
dzaju kotła (a przede wszystkim 
niespalanie odpadów w kotłach 

i piecach domowych), co rów-
nież pozwala na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powie-
trza. Szczególnie niebezpieczne 
dla zdrowia jest spalanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych np. 
butelek typu PET, worków folio-
wych, a także opakowań po so-
kach, mleku, odpadów z gumy, 
lakierowanego drewna, mebli. 
Palenie śmieci jest niekorzystne 
także dla pieca i przewodów ko-
minowych. Na ściankach osadza 
się trudna do usunięcia tzw. sadza 
mokra, co może prowadzić do za-
palenia się przewodów, a w osta-
teczności do pożaru całego domu. 
Zatkany komin to także przyczy-
na zatruć niewidocznym i bez-
wonnym czadem.

Jak przebiegać ma realizacja 
programu w Gminie Tarnowo 
Podgórne? 

Urząd Gminy Tarnowo Pod-
górne w celu poznania wielkości 
problemu w określonym terminie 
pragnie zebrać ankiety od osób 
zainteresowanych ewentualną do-
płatą. Dzięki temu będzie można 
ocenić  gotowość  mieszkańców 
do  przeprowadzania  inwestycji 
obejmujących  likwidację  nisko-
sprawnego kotła na paliwo węgiel 
czy  drewno  i  zastąpieniu  go  in-
nym ogrzewaniem (np. gazowym, 
elektrycznym  czy  podłączeniem 
do  sieci  ciepłowniczej,  kotłem 
na  ekogroszek,  kotłem  inwekto-
rowym, gazowym, olejowym czy 
biomasę). Ankietyzacja umożliwi 
też  określenie wysokości wspar-
cia  finansowego,  potrzebnego 
osobom zamierzającym zlikwido-
wać stare piece. 

Ankiety zbierane będą do 30 li-
stopada 2015r.

Ankiety można pobrać ze stro-
ny www.tarnowo-podgorne.pl 
i wysłać pocztą na adres urzędu 
(Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarno-
wo Podgórne ),  złożyć osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne lub 
wysłać pocztą elektroniczną na 
adres bok@tarnowo-podgorne.pl 

~ fu

Jesteś 
zainteresowany 
dopłatą – wypełnij 
ankietę
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wybory

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne   
Ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 
– 30, Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Florencka, Jasna, Karolewska, Koloro-
wa, Kręta, Krótka Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Ła-
nowa, Łąkowa, Marianowska, Mediolańska, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, 
Rolna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa Spółdzielcza, 
Szkolna, Turyńska, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Wenecka, Zbożowa, 
Zielona.

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
Klasa nr A9

2 Obwód obejmuje sołectwa:
Lusowo, Sady

Świetlica Wiejska
ul. Ogrodowa 13

Lusowo

3

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derka-
czowa, Dolina, Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 
2 – 22, Gołębia, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, Ogrodo-
wa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Poznańska, 
Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste 
od numeru 2 – 92, Sadowa, Skowronkowa, Składowa numery nieparzyste 1 – 
19 i numery parzyste 2 – 14, Słoneczna, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, 
Szkolna, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery 
parzyste od numeru 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzy-
ste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa  nr 136

4

Obwód obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice. 

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a Janko-

wice

5
Obwód obejmuje sołectwo Baranowo

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93 

Baranowo
Filia Biblioteki

6

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzo-
zowa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nie-
parzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, 
Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od nu-
meru 16 do końca, Krótka, Kwiatowa, Lotnicza  numery nieparzyste od numeru 
37 do końca i numery parzyste od numeru 54 do końca, Łanowa, Modrzewiowa, 
Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od 
numeru 74 do końca, Olszynowa, Osiedlowa, Południowa numery nieparzyste 
od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, Rynkowa 
numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste od numeru 94 do 
końca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nieparzyste 
od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 137

7

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne 
Ulice: 25 Stycznia, Aleja Solidarności, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza 
Derdy, Stanisława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, 
Nad Strumykiem, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, 
Poznańska, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, 
Różana, Słoneczna, Sowia, Szumin, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia.

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14

Tarnowo Podgórne

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2015 r. 

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wy-
borczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 53a i 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z 2011 
r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2012 r. nr 
XL/489/2012 – tekst jednolity uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, nume-
rów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (t. j. Uchwała nr VII/106/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.03.2015r.), podaje 
się do publicznej wiadomości informację, dla wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
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wybory

8

Obwód obejmuje sołectwa:
Góra, Kokoszczyn, Rumianek

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
Klasa nr A7

9

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca 
i numery parzyste od 24 do końca, Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 
1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery 
parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i nu-
mery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, 
Piaskowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, 
Poziomkowa, Rzemieślnicza, Składowa numery nieparzyste 21 do końca i nu-
mery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 
1 – 53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 138

10

Obwód obejmuje sołectwo:
Chyby

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93

Baranowo
Filia Biblioteki

11 Obwód obejmuje sołectwo:
Batorowo, Swadzim i Wysogotowo

Świetlica Wiejska
ul. Stefana Batorego 67

Batorowo

12

Obwód obejmuje sołectwa: Sierosław, Lusówko w tym wsie: Lusówko, 
Otowo.

Szkoła Podstawowa
ul. Dopiewska 5

Lusówko

13

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne   
Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do 
końca i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, 
Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, 
Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasan-
kowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
klasa nr A10

     – obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 –  obwód oznaczony symbolem, wyznaczony został dla celów głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r., złożyć wniosek do Wójta Gminy o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 
w dniu 23 października 2015 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania 
tj. 25 października 2015 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym również przy użyciu nakładek w alfabe-
cie Braille’a) należy zgłosić w terminie do 12 października 2015 r. Informacje na temat głosowania korespondencyjnego udzielane są 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 pok. 5 i pod nr tel. 61 8959 209 wso@tarnowo-podgorne.pl.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednic-
twem pełnomocnika jest wyłączone.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 
upływa w dniu 20 października 2015 r.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie głosowania można uzyskać 
w Urzędzie Gminy przy ul. Poznańskiej 96, pokój nr 6 albo pod nr telefonu:61 8959 218  lub w formie elektronicznej, adres e-mail ewi-
dencja@tarnowo-podgorne.pl. 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela)w godzinach od 700 do 2100. Przed przystąpieniem 
do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
/-/ Tadeusz Czajka
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 sprawozdanie

Wrześniowa sesja Rady 
Gminy bez wątpie-
nia była najbardziej 

absorbująca dla jej uczestników 
w krótkiej historii obecnej VII 
kadencji. Ważna debata na temat 
spraw społecznych, 28 projek-
tów uchwał, bogaty program uzu-
pełniający wszystko to stanowiło 
słaby prognostyk na szybkie za-
kończenie obrad. Sesję zwołałem 

na 22 września 2015 r. Pierwszą 
jej część jak wyżej wspomniałem 
przeznaczyliśmy na panel dysku-
syjny dotyczący polityki społecz-
nej Gminy Tarnowo Podgórne 
w zakresie wsparcia dla seniorów. 
To już długa tradycja, że Rada 
Gminy od czasu do czasu zajmu-
je się omawianiem problemów 
ogólnych ważnych dla społecz-
ności lokalnej jako całości. De-
baty takie odbywają się z reguły 
według sprawdzonego scenariu-
sza pozwalającego diagnozować 
sytuację, formułować wnioski 
i określać model idealny w oma-
wianej problematyce. Wszyst-
ko to zawsze odbywa się przy 
udziale prominentnych przed-
stawicieli właściwych instytucji 
i w obecności zainteresowanych 
grup społecznych, których doty-

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 22 września

czą omawiane zagadnienia. Tak 
było i tym razem. Zaszczycili nas 
seniorzy reprezentujący gminne 
stowarzyszenia oraz fachowcy 
zajmujący się tymi problemami 
w Gminie, Urzędzie Miasta Po-
znania i Starostwie Powiatowym. 
Gmina to główny podmiot odpo-
wiedzialny za realizację polity-
ki wobec osób starszych. Wiek 
ten powoduje wiele ograniczeń 
stwarzając też wiele możliwości. 
Starzenie się społeczeństwa sta-
wia przed samorządem nowe za-
dania do wykonania w zakresie 
zapewnienia seniorom godziwej 
egzystencji. Podejmowano wiele 
wątków, padło kilkanaście wnio-
sków i pomysłów, dotyczących 
możliwości wzbogacenia oferty 
gminy w omawianej problema-
tyce. Rozstaliśmy się w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku, 
pozyskawszy wiele informacji 
na temat oczekiwań dotyczących 
programu wsparcia dla osób star-
szych, którego powstawanie za-
inaugurowała przedmiotowa de-
bata. 

Spośród uchwał o największym 
znaczeniu w porządku obrad Rada 
przyjęła modyfikację budżetu 
Gminy i wynikającej z niej Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. 
Jak zwykle sporą dyskusję wywo-
łały projekty uchwał z zakresu go-
spodarki przestrzennej. Najwięcej 
kontrowersji wzbudził projekt 
zmiany miejscowego planu prze-
strzennego zagospodarowania te-
renów usług w Baranowie w re-
jonie ul. Wypoczynkowej. Jako 
że Rada przyjęła wiele istotnych 
uwag do przedmiotowego projek-
tu wcześniej nieuwzględnionych 
przez Wójta projektów ze wzglę-
du na znaczące zmiany został 
poddany ponowionej procedu-
rze planistycznej. Dłuższej dys-

kusji nie podjęto przy pozosta-
łych projektach o przestrzennym 
charakterze. Przyjęto niewielką 
zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla jednej z działek w Lusów-
ku oraz przystąpienie do zmiany 
mpzp w Przeźmierowie dla jed-
nej z działek położonych przy 
ul. Kościelnej i trzech w oko-
licach ul. Kwiatowej i Krańco-
wej. Z uchwał o najważniejszym 
znaczeniu wspomnieć chciałbym 
o rozstrzygnięciu Rady Gminy 
w sprawie wyboru ławników są-
dowych na kadencję 2016-2019. 

Rada wprowadziła też tzw. 
Program Dwujęzyczności w pu-
blicznych przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. Przyjęto też program 
profilaktyczny „Szczepienia 
ochronne przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia za-
mieszkałych na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Radni pod-
jęli też decyzję o budowie pomni-
ka gen. Dowbora Muśnickiego 
w Lusowie. 

Pozostałe projekty miały już 
mniejszy ciężar gatunkowy. Wy-
pełnienie zaawansowanego pro-
gramu zajęło Radzie Gminy 5 
godzin – o godz. 23 mogłem za-
kończyć obrady i ogłosić za-
mknięcie sesji. Jak zwykle prze-
bieg dyskusji, zajmowane przez 
Radnych stanowiska i konkret-
ne rozstrzygnięcia dostępne są 
w protokole na stronie interneto-
wej Gminy. Następna sesja Rady 
Gminy odbędzie się 20 paździer-
nika. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie na nią zapraszam.

~ Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Na sesji  

debatowano  

o wsparciu  

dla seniorów
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Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa 
i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny”, zaprasza 
do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie 

się 14 listopada o godz. 16.00 w sali tzw. starej ko-
tłowni przy ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmierowie. 

Zebranie poświęcone będzie problemom wynikają-
cym z rozbudowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica 
oraz prowadzonymi procesami odszkodowawczymi 
związanymi z utworzonym obszarem ograniczonego 
użytkowania, a także sytuacji osób spoza tego obsza-
ru. Przedstawimy też najnowsze ustalenia odnośnie 
tzw. toru samochodowego.

Przewidujemy obecność zaproszonych właścicieli 
Portu Lotniczego – Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, którzy 
(mamy nadzieję) poinformują o dalszych zamierze-
niach związanych z lotniskiem.

Piątek, 2 października, był 
dniem szczególnym dla 
słuchaczy i sympatyków 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tarnowie Podgórnym. W go-
dzinach popołudniowych w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo od-
była się uroczystość obchodów 
pięciolecia naszego stowarzysze-
nia połączona z inauguracją roku 
akademickiego 2015/2016.

Godzinę przed rozpoczęciem 
uroczystości przeprowadzony zo-
stał konkurs wiedzy o Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku i Gminie 
Tarnowo Podgórne, w którym 
uczestniczyło dwudziestu na-
szych słuchaczy.

Swą obecnością zaszczyciło nas 
wielu dostojnych gości z Wójtem 
Tadeuszem Czajką i przewodni-
czącym Rady Gminy Grzegorzem 
Leonhardem na czele.

Wykład inauguracyjny „Se-
niorzy sobie” wygłoszony przez 
prof. dr hab. Stanisława Dylaka, 
jak zwykle dał dużo do myślenia. 

Po części oficjalnej poświęconej 
działalności UTW na przestrzeni 
pięciu lat, wstępującym w nasze 
szeregi wręczone zostały legity-
macje, a studentom z pięcioletnim 
stażem nadano status Kryszta-
łowego Studenta. Było również 
wiele podziękowań za szczególne 
zaangażowanie w pracę na rzecz 

Jak nie my, to kto?

UTW, a miano „Przyjaźni Senio-
rom” otrzymali: Urząd Gminy, 
Rada Gminy, GOK Sezam, OSiR, 
Policja, TPBUS, Strauss Cafe Po-
land, Komplet Polska, PPH Pie-
karnia Zander, wolontariusze z tar-
nowskiego gimnazjum i dr Ryszard 
Stankiewicz.

Duże zainteresowanie wzbudzi-
ły wyeksponowane kroniki i plan-
sze, ilustrujące najważniejsze wy-
darzenia z minionych pięciu lat. 
Miłym akcentem kończącym uro-
czystość był występ Zespołu Pie-

śni i Tańca Lusowiacy, a okolicz-
nościowy tort smacznie połechtał 
podniebienia konsumujących.

Za całokształt pracy, oddanie, 
serce, poświęcony czas i przy-
gotowanie uroczystości podzię-
kowano Prezes Irenie Szewczyk 
bukietem pięknych róż, owacją 
na stojąco i wspólnym odśpiewa-
niem „Sto lat”. 

Piękne przeżycia za nami, czas 
na naukę i pracę. Podajemy do wia-
domości, że wykłady będą się od-
bywały w LO w Tarnowie Podgór-
nym dwa razy w miesiącu, w środy 
o godzinie 17.00. Przypominamy 
i informujemy wszystkich zaintere-
sowanych, że są one bezpłatne i do-
stępne nie tylko dla naszych słu-
chaczy – zapraszamy! Wykład dr 
Jadwigi Kwiek „Oblicza miłości” 
odbędzie się 21 października. 

Ponadto w listopadzie proponu-
jemy: 

· 4 listopada dr Adam Szyma-
niak „Kara śmierci – powracający 
temat”,

· 18 listopada ks. prof. dr hab. 
Janusz Nawrot „Judaizm według 
Biblii”.

Informacje na temat zajęć, sek-
cji i różnych spraw organizacyj-
nych można uzyskać w biurze 
we wtorki w godz. 10.00 – 12.00 
i telefonicznie: 618 959 294 i 500 
620 983. Zapraszamy osoby 55+. 
Dołączcie do nas. Jak nie teraz, to 
kiedy?

~ Maria Zgoła

Spotkanie w sprawie lotniska (i nie tylko)
Obecni będą też prawnicy z kancelarii prawnych rekomendowanych 

przez Stowarzyszenie, zatem będzie okazja do szczegółowego zapozna-
nia się ze stanem prowadzonych spraw. Jak już wcześniej informowa-
liśmy część spraw została już prawomocnie rozstrzygnięta i mieszkań-
cy otrzymali należne odszkodowania w części dotyczącej utraty wartości 
nieruchomości. Jednak większość spraw nadal jest w toku, na różnym 
etapie postępowania.

Przedstawimy też szczegółową informację o sytuacji prawnej osób, 
których posiadłości nie objęto obszarem ograniczonego użytkowania, 
mimo znacznej dokuczliwości funkcjonującego lotniska. Poinformujemy 
o możliwych obecnie kierunkach działań podejmowanych przez właści-
cieli takich nieruchomości. 

Zebranie będzie miało charakter otwarty – zapraszamy członków Sto-
warzyszenia, ale również wszystkich mieszkańców naszych miejscowo-
ści, którym działalność zarówno Portu Lotniczego jak i tzw. toru samo-
chodowego zakłóca spokój codziennego życia.

Za Zarząd Stowarzyszenia Leszek Wardeński
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POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy,
dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Muszę przy-

znać, że był to dla mnie okres wielu wyzwań. Dziękuję wszystkim,  
którzy mi pomagali, wspierali, ganili i zwracali się do mnie 
w różnych sprawach. Zawsze starałem być jak najbliżej ludzi,  
na tyle na ile tylko czas mi pozwalał. Odbyłem setki spotkań, 
poznałem wielu ludzi, dzięki którym cały czas zyskuję nowe  
doświadczenia. Swoją pracę starałem się wykonywać jak najlepiej. Je-
śli kogoś w jakiś sposób zawiodłem, przepraszam.

Możliwość reprezentowania Poznaniaków i mieszkańców  
Powiatu Poznańskiego to dla mnie duża nobilitacja. Od lat sta-
ram się nie zawieść Państwa zaufania. Pracuję zarówno nad 
tym, aby Parlament tworzył możliwie jak najlepsze prawo w dzie-
dzinie ustrojowości i samorządności, wspieram, jak tylko mogę,  
rozwój naszego regionu i staram się rozwiązywać problemy  
obywateli – niekiedy bardzo trudne i skomplikowane.

Jestem przekonany, że moje doświadczenie przyda się rów-
nież w kolejnej, zapewne burzliwej kadencji Sejmu. Dlatego zdecy-
dowałem się kandydować w nadchodzących wyborach, tym razem  
z 4 miejsca listy Platformy Obywatelskiej. 

Proszę o Państwa wsparcie!
       Z pozdrowieniami 
       Waldy Dzikowski 

W środę, 16 września, 
odbyło się pierwsze 
powakacyjne spo-

tkanie przedsiębiorców – człon-
ków TSP. Tym razem członko-
wie Stowarzyszenia i ich goście 
skorzystali z zaproszenia Anity 
Stellmaszyk, prezesa Tarnow-
skich Term. Spotkanie obfitowa-
ło w ciekawe prezentacje nowo 
przyjętych członków TSP: firmy 

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
– sezon biznesowy rozpoczęty

Curtis Health Caps, Agencji Re-
klamowej GRAFITI oraz Cen-
trum Medyczno-Rehabilitacyjne-
go OTIMEDICA.

Licznie przybyli przedsiębior-
cy mieli okazję bliżej poznać 
ofertę Tarnowskich Term, ale 
również uczestniczyć w rozmo-
wach kuluarowych, przy zwy-
czajowym poczęstunku. Jak 
wynika z celów statutowych Sto-
warzyszenia, każde spotkanie 
daje możliwość budowania rela-
cji biznesowych i towarzyskich 
w gronie przedstawicieli lokal-
nego biznesu. I tym razem wśród 
zebranych członków TSP nie 
zabrakło Wójta Tadeusza Czaj-
ki. Aktywne zaangażowanie ze 
strony władz samorządu lokal-
nego sprawia, że przedsiębiorcy 
mają realny wpływ na gospodar-
czy rozwój Gminy. Nie braku-
je optymizmu, ale też i tematów 

trudnych. Dyskusje i bieżące 
problemy są częstym elementem 
spotkań właścicieli małych i du-
żych firm z naszego regionu.

Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców jest otwarte 
dla wszystkich przedsiębiorców, 
którym bliskie są cele Stowarzy-
szenia, dostępne na www.tsp.pl 
oraz czują potrzebę uczestni-
czenia w budowaniu wizerunku 
i dorobku gospodarczego naszej 
Gminy. Aby skontaktować się 
ze Stowarzyszeniem, wystarczy 
wypełnić formularz dostępny na 
stronie internetowej lub wysłać 
wiadomość na adres mailowy: 
info@tsp.pl

Zapraszamy!

~Katarzyna T.-Jakubiak
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Wiadomości brackie

W dniu 13 września 
w naszym bractwie 
odbyło się strzelanie 

o tytuł „Króla Żniwnego”. Mam 
przyjemność ogłosić wszem i wo-
bec, iż po przeprowadzeniu regu-
laminem przewidzianych ćwiczeń 
zaszczytny tytuł Króla Żniwnego 
2015 zdobył brat Leszek Jerzak. 
Pierwszym rycerzem został brat 
Bartosz Mróz, drugim rycerzem – 
siostra Magdalena Mazantowicz. 

25 września odbyło się strze-
lanie o tytuł króla Żniwnego 
Okręgu Szamotulskiego. Go-
spodarzem zawodów było nasze 
bractwo. O godność króla ry-
walizowali członkowie bractw 
z Grzebieniska, Wronek, Siera-
kowa, Szamotuł, Pniew, Tarno-
wa Podgórnego. Tytuł wystrze-
lał brat Tadeusz Siłacz (KBS 
Tarnowo Podgórne), pierwszym 
rycerzem został brat Grzegorz 
Jaskuła (KBS Sieraków), dru-
gim rycerzem został Krzysztof 
Cieślik. Gratulujemy zwycięz-
com! 

Nasze bractwo jako sekcja 
strzelecka należy do Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowe-
go Okręg Leszczyński. W ramach 
tych struktur członkowie bractwa 
rywalizują o mistrzowskie laury. 
20 września na tarnowskiej strzel-
nicy odbyły się XVI Mistrzostwa 
Okręgu Leszczyńskiego. W punk-
tacji drużynowej zajęliśmy drugie 
miejsce. 3 października siostry 
i bracia wraz z sympatykami udali 
się na grzybobranie do Leśnictwa 
Grudna. Zalezienie grzyba w le-
sie było nie lada atrakcją, ale czas 
spędzony na łonie natury oraz go-
ścinność leśniczego Grzegorza 
Szarłaty i jego małżonki sprawi-
ły, że wszyscy wróciliśmy w do-
brych humorach. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00.  

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ 
ZAINTERESOWANĄ SPOR-
TEM STRZELECKIM. 

Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem  
~ Stanisław Bączyk

Ponownie w tym roku po zakończeniu prac polowych 
Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środo-
wiska przeprowadza nieodpłatną zbiórkę odpadów nie-

bezpiecznych, do których zaliczmy opakowania po nawozach 
i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka odbędzie się w 
poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej har-
monogramu odbioru:

25 listopada  2015
➢ Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

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

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

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

26 listopada  2015
➢ Sierosław od 9.00 do 9.30 – przy domu sołtysa
➢ Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – teren przy Pasażu 
➢ Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
➢ Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
➢  Baranowo  od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska wjazd na 

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

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) 
odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klima-
szewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu 
odbioru bezpośrednio z posesji.

Inspektor d/s ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka opakowań  
po nawozach i środkach ochrony roślin
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W ramach podsumowania projektu przybli-
żającego młodzieży strukturę oraz ideę 
samorządności 12 września w godz. 11.00 

– 15.30 odbył się w Baranowie Festyn Rodzinny. 
Kierując się hasłem: „Samorządni mieszkańcy 

gminy zamieniają graty na rabaty” uczestniczący 
w zabawie mogli wymienić stare, zużyte elektro-
sprzęty na cebulki tulipanów. Na terenie boiska do 
koszykówki dla dzieci oraz ich rodziców przygoto-
wane zostały eko-konkursy rozwijające umiejętności 
segregowania śmieci oraz zbierania psich nieczysto-
ści. Dodatkowo rodzice wraz ze swoimi pociechami 

mogli oddać się młodzieńczym zabawom z lat 80-
tych. Przygotowaliśmy bowiem gry w klasy oraz 
wyścig na kapsle. Na terenie ośrodka można było 
posilić się kanapkami, lemoniadą oraz hot-dogami 
z ekologicznej masarni. Zabawę umilił nam ponad-
godzinny koncert  laureatek konkursu „Mam Talent” 
– grupa Nasty Ladies. Nie zabrakło również wy-
jątkowych gości, swoją obecnością zaszczycili nas 
Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Powia-
tu Piotr Burdajewicz, sołtys Baranowa Mieczysław 
Paczkowski oraz Maciej Cylka i Piotr Reiss.

Szacowne grono wyłoniło wśród grupy młodych 
talentów laureatów w konkursie na herb Baranowa. 
Ufundowanymi przez Sołtysa Baranowa niespo-
dziankami nagrodziliśmy talent uczestników. 

Na zakończenie, o 15.30 odbył się mecz piłki noż-
nej: Akademia Reissa OSiR vs Sparta Szamotuły

Dzięki obecności i zaangażowaniu wielu życzli-
wych osób i rewelacyjnej tego dnia pogodzie wyda-
rzenie było niezwykłym przeżyciem za co wszyst-
kim jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy: Fundacja Trifolium,  
Gmina Tarnowo Podgórne  

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

FESTYN 
– CZYLI WIELKI FINAŁ

Podsumowano 
projekt 25 lat 
samorządności
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Dobra wiadomość na początek: obecnie znaj-
dujemy się we wzrostowej fazie rozwoju 
gospodarczego, co realnie odczuwają za-

równo przedsiębiorcy jak i ich klienci. Jednocze-
śnie, jesteśmy w trakcie kolejnej zmiany pokole-
niowej wśród kadry pracowniczej z coraz bardziej 
widocznym trendem „dominacji pracownika” w tle. 
Wartościowy pracownik zaczyna być w cenie, bo 
jak twierdzi Jan M. Fijor „Każdy biznes, nawet naj-
prostszy czy najbardziej zautomatyzowany musi być 
przez kogoś prowadzony”.

Wielkopolska jest regionem, który jest utożsa-
miany z przedsiębiorczością, oszczędnością i go-
spodarnością. Jesteśmy znani z innowacyjności 
oraz braku zahamowań przed wprowadzaniem 
zmian. Dlatego właśnie tutaj przez najbliższe pół 
roku Fundacja Trifolium pod honorowym patrona-
tem Gminy przeprowadzać będzie projekt Mapo-
wania małej i średniej przedsiębiorczości pod 

Stwórzmy drugą  
Dolinę Krzemową

względem funkcji personal-
nych. 

Społecznym celem tego działa-
nia jest globalna ocena przyszłych 
potrzeb kompetencyjnych małych 
i średnich przedsiębiorstw w Gmi-
nie. Wiedza ta pozwoli właściwie 
zaplanować odnawianie kształce-
nia zawodowego w najbliższym 
horyzoncie czasowym, dopaso-
wanego do potrzeb przedsiębior-
ców tu funkcjonujących.

A jakie korzyści mogą odnieść 
poszczególne ogranizacje?

Przede wszystkim będą mieć 
możliwość zapoznania się z naj-
nowszymi metodami i narzędzia-
mi zarządzania kadrami po to, aby 
z dostępnej palety wybrać te, naj-
lepiej spełniające ich cele bizne-
sowe. Spotkania z konsultantami 
Fundacji Trifolium realizującymi 
projekt mogą pomóc znaleźć od-
powiedź na pytania:

Czego jeszcze brakuje? Co się 
sprawdza? Co nie działa i dlacze-
go? Jak można zrobić to lepiej?

Założony czas trwania projektu 
to 6 miesięcy. Wierzymy, że dzia-
łanie w ramach wspólnego dobra 
będzie dla wszystkich przedsię-

biorców okazją do uzyskania do-
datkowej wiedzy z obszaru metod 
wspierania kadry pracowniczej. 
Dlatego również na łamach „są-
siadki~czytaj” zapraszamy do 
współpracy i wzięcia udziału 
w badaniu małe i średnie przed-
siębiorstwa. 

Chcemy zaprosić Państwa oso-
biście, dlatego będziemy kontak-
tować się z Państwem telefonicz-
nie w celu umówienia krótkiego 
spotkania. Jest to krótka ankieta, 
do wypełnienia online. 

W podziękowaniu za poświę-
cony czas na wypełnienia ankiety, 
Fundacja nieodpłatnie przeprowa-
dzi kilkugodzinne szkolenie dla 
pracowników. Propozycja tema-
tów pojawi się automatycznie na 
stronie Fundacji po wypełnieniu 
ankiety. Jesteśmy również otwar-
ci na wspieranie rozwoju benefi-
cjentów projektu w szerszym za-
kresie, np. poprzez prowadzenie 
działań długofalowych ze wska-
zaną grupą pracowników.

~Anna Łoszczyńska

Członkowie Stowarzyszenia ROKTAR wyru-
szyli na 5-dniową wycieczkę rekreacyjno- 
integracyjną nad polskie morze, do Mielna-

-Unieście. Pierwszego dnia, 11 września, byliśmy na 
drugiej co do wielkości latarni nad Morzem Bałtyc-
kim – w Gąskach. Kolejnego dnia czekała na nas wy-
cieczka do Darłowa, tu zobaczyliśmy Zamek Książąt 

ROKTAR wypoczywał nad morzem
Pomorskich, w którym podziwialiśmy zabytki pomorskiej sztuki ludo-
wej, zabytkowe rzeźby drewniane oraz ekspozycje sztuki sakralnej. Po 
zwiedzeniu średniowiecznego zamku udaliśmy się na Rynek, gdzie po-
znaliśmy historię miasta. Następnie przepłynęliśmy tramwajem wod-
nym do Darłówka, gdzie widzieliśmy statki wpływające do portu, przez 
zwodzony most. W niedzielę spacerowaliśmy brzegiem morza. Plano-
waliśmy też kąpiele w morzu, ale pogoda nam nie dopisała. Wieczo-
rem spotkaliśmy się przy ognisku, piekliśmy kiełbaski i wspólnie śpie-
waliśmy. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Dobrzycy i zwiedzaliśmy 
przepiękne Ogrody Tematyczne. Są tutaj ogrody klasyczne, jak: japoń-
ski, francuski, śródziemnomorski oraz te związane ze środowiskiem: 
ogród kamienny, skalny i wodny. Są też ogrody użytkowe, jak ziołowy 
czy warzywny. Dużą grupę stanowią ogrody zmysłów, zaprojektowane 
w stylu angielskim. Wśród nich są te, które pobudzają nasz wzrok, węch 
i słuch, czyli ogrody barw (biały, niebiesko–żółty, lila–róż, purpury 
i ognia, słoneczny oraz ogród cienia), ogrody pachnące (w którym zgro-
madzono rośliny o wonnych kwiatach, liściach, pędach, a nawet korze-
niach) oraz ogrody dźwięku (są to głównie trawy i kaskady wodne). Po 
południu grupa kilku śmiałków zdecydowała się na kąpiel w morskiej 
wodzie. W Ośrodku, gdzie nocowaliśmy, mieliśmy możliwość skorzy-
stania z basenu i jacuzzji. Plan wyjazdu był wypełniony atrakcjami, ale 
nie zabrakło czasu na odpoczynek, relaks i integrację.

Wycieczka była współfinansowana przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Urząd Gminy w Rokietnicy i Stowarzyszenie ROKTAR.

~ Elżbieta Kram
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Gdy młoda osoba kształci się, rodzice ma-
rzą, żeby w przyszłości miała lekką i dobrze 
płatną pracę. Lekkich prac raczej nie ma, 

choć przez wiele lat za taką właśnie uchodziła praca 
w biurze. 

Wraz z rozwojem nauki osąd ten uległ ewaluacji 
i choć pozornie siedzenie za biurkiem może wyda-
wać się niemęczącym, to jednak dla organizmu nie 
jest relaksem. Kręgosłup nie lubi, gdy długo siedzi-
my. Pomyślność naszego kręgosłupa zależy zatem 
od tego na czym siedzimy. Jeśli fotel przy biurku jest 
z tak zwanej dolnej półki cenowej, wówczas może 
mieć wady, o których warto wiedzieć. Wszystkie fo-
tele biurowe będące w sprzedaży mają podłokietni-
ki. Czy aby na pewno? Niestety, część modeli tylko 
udaje, że jest wyposażona w podłokietniki. Ludzie są 
różnego wzrostu. Jeśli podłokietnik nie jest regulo-
wany, wówczas fotel może być odpowiedni dla osób 
niższych, ale nie będzie już odpowiedni dla kogoś kto 
ma na przykład 170 i więcej centymetrów wzrostu. 
Jak to sprawdzić? Wystarczy na niego usiąść, wy-

Nasz kręgosłup lubi pion
prostować się i jeśli podłokietni-
ki nie podpierają naszych łokci, to 
oznacza, że tak naprawdę nie jest 
to fotel z podłokietnikami, a jedy-
nie z podpórkami ułatwiającymi 
wstawanie. Nie szukajmy łokciem 
podłokietnika, to on musi znaleźć 
się tam, gdzie mamy łokieć. Naj-
lepiej, jeśli będzie znajdować się 
na wysokości blatu przy którym 
siedzimy, tak więc podłokietnik 
musi być regulowany, aby jego 
wysokość można było dopasować 
do naszej budowy ciała. Podło-
kietniki to podstawowy element 
pionizacji sylwetki, a właśnie pio-
nizacja pozwoli nam na prawidło-
we wygięcie dolnego odcinka krę-
gosłupa, a więc tej części, która 
przy długotrwałym siedzeniu przy 
biurku cierpi najbardziej. Siedze-

nie to jest pozycja wymuszona, 
a nasz organizm tego nie lubi. 
Częsta zmiana pozycji jest dla nie-
go zdecydowanie zdrowsza. Dru-
gim elementem pionizującym jest 
oparcie. Jeśli nie można go tak za-
blokować, żeby napierając pleca-
mi na oparcie nie odchylało się do 
tyłu, to znaczy, że fotel nie utrzy-
ma naszej sylwetki w pionie. Wy-
godny fotel to podstawa naszej 
sprawności fizycznej od najmłod-
szych lat. Każde pokładanie się 
w fotelu, obciąża nasz kręgosłup, 
a on jest bardzo mściwy i przypo-
mni o sobie, choć może dziś nie 
odczuwamy żadnych dolegliwo-
ści.

Władysław Krzak, MBA
Prezes Zarządu 4HS sp. z o.o.

 www.4hs.pl

Kiedy kończą się wakacje i wysokie tempe-
ratury, większość pań porzuca sukienki. Ja 
wręcz przeciwnie. Co prawda, jesień ze swo-

imi ulewami i niższą temperaturą, czy zima z mro-
zem i śniegiem, nie są najlepszą porą na noszenie 
zwiewnych sukienek, ale nie oznacza to, że trzeba 
od razu wskakiwać w grube jeansy czy wełniane 
spodnie.

Najlepsze w tym celu są dzianinowe sukienki, do-
pasowane krojem do kobiecej sylwetki. Poleca się 
zestawić je z kozakami i botkami. W czasie pano-
wania jesiennej aury, można nawet sięgnąć po let-
nie sukienki, które mogą być ciekawym uzupełnie-
niem stroju, jeśli założymy je na satynowe koszule 
lub przylegające do ciała bluzki.

Dobrym pomysłem na jesień są również sukienki 
wykonane z bawełny i wełny, ponieważ skutecznie 
ocharonią one przed niską temperaturą. Najmodniej-
sze sukienki jesienno-zimowe utrzymane są w ciem-
niejszych kolorach, być może z uwagi na nieprzy-
jemną pogodę, jaka zwykle panuje w tym czasie 
w Polsce. Sukienki na jesień i zimę są brązowe, czer-
wone, grafitowe i granatowe. Ponury nastrój, w jaki 
nietrudno popaść w ten okres w czasie roku, moż-
na rozproszyć, zakładając sukienkę z motywami żół-
tymi, pomarańczowymi, czerwonymi, różowymi, 
zielonymi czy błękitnymi. Modnymi wzorami na 
sukienki jesienne są wszelkiego rodzaju kratki, tra-
dycyjne szkockie i pepitka. Sukienki jesienno-zimo-
we mogą być jednolite, albo też w deseń.

Modne są sukienki plisowane, na grubych szel-
kach. Można je zestawić z przylegającym do cia-

atrakcyjne i praktyczne. Z mody 
nie wychodzą sukienki ołówko-
we, szykowne kreacje, które wy-
stępują w zestawie z elegancką 
bluzką. Hitem ostatniego sezonu, 
który najprawdopodobniej będzie 
panował na światowych wybie-
gach w kolejnych latach, są bar-
dzo proste pod względem kroju, 
sukienki z golfem, o długości się-
gającej kolan. Warto założyć do 
nich gruby pasek, w zdecydowa-
nym kolorze. Sukienki te są odpo-
wiednie dla wysokich pań o nie-
nagannej figurze.

Noszenie sukienek jesienią 
i zimą wymaga zakładania na nie 
odpowiedniego okrycia wierzch-
niego. Polecane są tu w szczegól-
ności długie i krótkie płaszcze, 
chroniące przed niepogodą. Na 
nogi panie powinny założyć cie-
płe, grube rajstopy, a noszenie su-
kienki w czasie nie najlepszej po-
gody stanie się nie tylko całkiem 
możliwe, ale praktyczne i wygod-
ne. Poza wszystkim, panie w su-
kienkach zawsze będą wyglądały 
bardziej kobieco, niż ich koleżan-
ki w spodniach. Mam nadzieję, że 
teraz znacznie chętniej sięgną pa-
nie po swoje sukienki, a wytarte 
jeansy zostaną głęboko w szafie. 
Maja Wachowska, wizaż i stylizacja

www.majawachowska.pl

Jesień i zima oraz sukienki!

ła golfem lub bluzką z dekoltem 
w łódeczkę. Są one jednocześnie 
eleganckie i proste, pasują na ofi-
cjalne spotkanie, do pracy czy też 
na spotkanie towarzyskie z przy-
jaciółmi. Sukienki jesienne mogą 
być utrzymane w stylu pensjona-
rek. Mają one okrągły, niewielki 
kołnierzyk, guziczki i kieszonki. 
Można do nich założyć rozpinany 
sweterek. Dla każdej w zasadzie 
kobiety pasować będzie sukienka 
jesienna odcinana pod biustem. 
Takie kreacje są uniwersalne, 
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Antyoksydanty, inaczej zwane przeciwutle-
niaczami, to związki usuwające z organi-
zmu człowieka nadmiar wolnych rodników. 

Spowalniają procesy starzenia organizmu oraz za-
pobiegają rozwojowi chorób określanych jako cy-
wilizacyjne (choroby układu krążenia, nowotwory, 
choroby neurodegeneracyjne, zespół metaboliczny – 
cukrzyca typu 2). Choroby cywilizacyjne sieją spu-
stoszenie, albowiem odpowiadają za większość zgo-
nów np. 50% zgonów to choroby układu krążenia, 
20% – nowotwory.

Do antyoksydantów zaliczamy witaminę A, E i C, 
karotenoidy (np. beta-karoten, zeaksantyna), biofla-
wonoidy, niektóre składniki mineralne (np. cynk, se-
len), a także takie związki jak koenzym Q.

Główną funkcją antyoksydantów jest neutraliza-
cja wolnych rodników, które gromadząc się w tkance 
tłuszczowej, spowalniają czy nawet hamują proces 
odchudzania oraz przyczyniają się do starzenia się 
organizmu. Wolne rodniki są również odpowiedzial-
ne za powstawanie wielu chorób, w tym nowotwo-
rów, cukrzycy, zapalenia wątroby, miażdżycy. Pod-
stawowym zadaniem przeciwutleniaczy jest ochrona 
organizmu człowieka przed stresem oksydacyjnym. 
Stres oksydacyjny to taki stan organizmu, w którym 

Wiele osób mających problem z wagą ko-
rzysta z różnych popularnych diet od-
chudzających, których obecnie nie bra-

kuje. Jednak niewiele osób jest zadowolonych 
z efektów, a już znikomej liczbie udaje się utrzy-
mać optymalną wagę ciała na stałe. Dlaczego tak 
się dzieje? Przyczyn tego stanu jest wiele. Przede 
wszystkim uniwersalne diety nie uwzględniają in-
dywidulanych predyspozycji, doświadczeń i stylu 
życia. Poza tym wiele z nich ma długoterminowe 
niekorzystne skutki uboczne dla zdrowia (m.in. die-
ta Atkinsa, Dukana). Ponadto dochodzi efekt jo-jo, 
który oprócz tego, że waży się więcej niż przed roz-
poczęciem diety to jest bardzo niebezpieczny dla 
zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie odchu-
dzania w pierwszej kolejności spalany jest tłuszcz 
podskórny, natomiast po zakończeniu restrykcyjnej 
diety znowu pojawia się tycie, a w organizmie gro-
madzi się więcej tłuszczu wisceralnego (otaczają-
cego narządy wewnętrzne), który wiąże się z takimi 
problemami jak nadciśnienie, insulinooporność, cu-
krzyca i choroby serca. Aby się go pozbyć należy na 
trwałe zmienić nawyki żywieniowe oraz wprowa-
dzić regularny ruch. Poza tym każda porażka w od-
chudzaniu wiąże się z obniżeniem poczucia własnej 
wartości i skuteczności, co podkopuje wiarę w suk-
ces i prowadzi do zniechęcenia.

Antyoksydanty dochodzi do zaburzenia równo-
wagi pomiędzy wytwarzaniem 
wolnych rodników a ich zwal-
czaniem przez przeciwutleniacze. 
Wolne rodniki powodują uszko-
dzenia błon komórkowych, a tak-
że DNA i białek wchodzących 
w skład enzymów przyczyniając 
się do rozwoju wielu groźnych 
chorób. Wolne rodniki produko-
wane są w każdej komórce pod-
czas procesu oddychania, jednak-
że przyczynami powstania stresu 
oksydacyjnego są na przykład za-
nieczyszczenie środowiska, che-
mikalia, żywność pozbawiona 
wartości odżywczych tzw. jedze-
nie śmieciowe, leki OTC (bez re-
cepty), palenie papierosów czy 
nadużywanie alkoholu.

Przeciwutleniacze są skutecz-
ną bronią przeciwko wielu scho-
rzeniom – zmniejszają ryzyko 
miażdżycy i chorób układu krą-
żenia, chronią przed chorobami 
nowotworowymi (neutralizując 
skutki działania karcinogenów), 
opóźniają procesy starzenia się 

organizmu i wystąpienia chorób 
neurodegeneracyjnych – choroba 
Alzheimera, Parkinsona, chronią 
także wzrok i zmniejszają ryzy-
ko degeneracji siatkówki oka oraz 
zwyrodnienia plamki żółtej.

Dlatego bardzo ważne jest co-
dzienne dostarczanie antyoksy-
dantów w diecie. W codziennym 
jadłospisie powinny się znaj-
dować owoce i warzywa boga-
te w karotenoidy, bioflawonoidy 
i witaminę C (np. ciemne owoce 
jagodowe, pomarańcze, grapefru-
ity, pomidory, brokuły), tłuszcze 
roślinne stanowią cenne źródło 
witaminy E, mleko i przetwo-
ry mleczne dostarczające wita-
minę A oraz CLA, nasiona roślin 
strączkowych bogate w cynk oraz 
orzechy bogate w selen. Zapotrze-
bowanie człowieka XXI wieku na 
przeciwutleniacze jest wielokrot-
nie wyższe niż jesteśmy w stanie 
dostarczyć go z pożywieniem, 
musimy stosować suplementy 
diety.

Opracował: ~Wiesław Biały

Dlaczego stosowanie diety jest pułapką?
Żadna zmiana diety, której nie 

jesteśmy wprowadzić na stałe, 
nie jest warta wysiłku. Jednak, 
jak wiele osób się przekonało, 
wprowadzenie takich zmian nie 
jest proste. Aby odnieść sukces 
w trwałej utracie wagi i popra-
wie zdrowia należy wykorzystać 
siłę umysłu, który w zależności 
od naszego podejścia może stać 
się sprzymierzeńcem lub prze-
ciwnikiem. W tym przypadku 
należy określić cel jaki chcemy 
osiągnąć (np. schudnąć 10 kg 
w 3 miesiące), następnie uświa-
domić swoje mocne i słabe stro-
ny, przeszkody, które mogą 
się pojawić wraz ze strategia-
mi ich pokonania oraz zaplano-
wać konkretne kroki, jakie nale-
ży podjąć, aby osiągnąć obrany 
cel. Ponadto warto przeanalizo-
wać dogłębnie obecne nawyki 
żywieniowe, co nam służy, a co 
nie i świadomie krok po kroku 
wprowadzać w życie pożądane 
zmiany we własnym tempie, do-

stosowane do naszych możliwo-
ści. 

Kiedy nie mamy wystarczają-
cej wiedzy lub trudno się same-
mu zmotywować warto rozważyć 
skorzystanie z usług psychodie-
tetyka lub diet coacha. Osoba 
taka przy zmianie diety i wypra-
cowywaniu nowych nawyków 
żywieniowych bierze pod uwa-
gę także sferę psychiczną czło-
wieka, w tym jego przekonania 
dotyczące jedzenia, emocje to-
warzyszące jedzeniu oraz wypra-
cowane przez wiele lat nawyki 
oraz styl życia. Bez wzięcia pod 
uwagę tych czynników szansa na 
zmianę jest znikoma czy wręcz 
niemożliwa, stąd tyle porażek na 
tym polu.

~ Ewelina Brzostowska
zycwzgodzie.pl
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Wakacje spędzam z moim tatą, który jest wete-
rynarzem. Pomagam mu w jego pracy, w ga-
binecie. Opiekuję się zwierzętami, które do 

niego przychodzą i czasami tata pozwala zrobić mi za-
strzyk. Razem robimy też zabiegi chirurgiczne. Najbar-
dziej lubię ropomacicze, bo najwięcej o nim wiem – tak 
opisała swoje wspomnienia z wakacji moja córeczka 
Agatka po powrocie do szkoły.

Jej fascynacja gabinetem trwała trzy, może czte-
ry lata. Później Agata miała już inne zainteresowania,  
z gabinetu zniknęła, a ropomacicze zostało.

Nie jestem też pewny, czy słowo „ropomacicze”, 
które dla mnie brzmi jak każde inne, może się znaleźć 
w gazecie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że otwie-
rając radio czy telewizor słyszymy głównie o sika-
niu w majtki, raku prostaty, żylakach odbytu i innych 
„wstydliwych” problemach człowieka, ropomacicze 
mieści się w normie. Ja za takie słowo podczas obiadu 
ląduję w kuchni i jem sam.

W sierpniu przyjechała do mnie Abigaile, dziesięcio-
letnia suka Leonberger z objawami choroby potwierdzo-
nymi badaniami dodatkowymi. Te badania nawet nie 
były konieczne, bo dla mnie było jasne, że potrzebna jest 
operacja. Jednak dla właścicieli, którzy zawsze boją się 
zabiegów, czasami są one niezbędne do podjęcia decyzji. 

Abigaile została zoperowana i już następny dzień 
potwierdził, że wybraliśmy dobrą drogę. Dla niej był 
to jedyny ratunek, ponieważ pozostawienie chorego 
narządu doprowadziłoby do śmierci.

Nie wszystkie przypadki są jednak tak oczywiste. 
Czasami zdarza się, że nie do końca wiemy na jakim 

Najbardziej lubię…
etapie choroby jesteśmy i czy ope-
racja jest już konieczna i czy przy-
niesie oczekiwany skutek, bo obja-
wy nie zawsze wskazują na to, że 
coś się dzieje w drogach rodnych. 
Badania dodatkowe też często nie 
mówią nam jednoznacznie. 

Moim zdaniem lepiej jest opero-
wać wcześniej, nawet gdy w danym 
momencie nie ma bezwzględnego 
wskazania do zabiegu i nie ma bez-
pośredniego zagrożenia życia. Le-
czenie zachowawcze może mieć je-
dynie znaczenie u suk hodowlanych, 
u których zależy nam na potomstwie 
i chcemy doprowadzić do ciąży. 
W pozostałych przypadkach jest je-
dynie przesunięciem w czasie tego, 
co najprawdopodobniej nieunik-
nione. Odwlekając zabieg możemy 
doprowadzić do sytuacji, w której 
dojdzie do niego później, ale jego 
ryzyko może być już większe.

Co zrobić żeby nie doprowadzić 
do sytuacji podbramkowej? Ob-
serwować! Jestem pewny, że jeśli 
pacjent słyszy od doktora, że ma 
obserwować, to jedyną rzeczą, na 
którą ma ochotę to zmienić tego 
doktora. Jednak czasami nie ma in-
nego wyjścia. Każda suka ma swo-

ją regułę, którą właściciel powinien 
znać. Wszelkie odstępstwa od tej 
reguły mogą być już dla nas sygna-
łem, że coś się dzieje. 

Brak cieczki, przedłużająca się 
cieczka, plamienia w innym okre-
sie niż cieczka, wzrost pragnienia, 
który najczęściej kojarzy się z cu-
krzycą, a niekoniecznie musi być 
z nią związany. To są rzeczy, które 
wymagają obserwacji.

Inne wyjście jest takie, że suka 
zostanie wysterylizowana wcze-
śniej i wtedy obserwować nie trze-
ba. Wybór należy do właściciela.

Przypadek Abigaile wiąże się też 
z inną historią, którą chciałem tutaj 
wpleść, ale tak się rozpędziłem, że 
chyba mam już tytuł do następnego 
numeru. „Chirurg naczyniowy” – 
tak to chyba będzie.

Agatka ma za miesiąc ostatni eg-
zamin kończący studia. Trzymam 
za nią kciuki, ale jeśli ma talent po 
ojcu, to nie będzie miała proble-
mów. Zamierza zostać anestezjo-
logiem. Będzie więc sobie siedzia-
ła z kawusią przy głowie pacjenta, 
a chirurg będzie operował.

~PASZCZAK 
paszkosum@wp.pl

Jednym z kanałów komunikacji wykorzystywa-
nych przez naszą Gminę jest aplikacja Alertow-
nik, który rozwija swoje funkcjonalności. Wła-

śnie zostały ukończone prace nad nową – webową 
wersją aplikacji!

Obecnie dostęp do systemu zapewniają nie tyl-
ko aplikacje mobilne na urządzeniach posiadają-
cych system operacyjny Android czy iOS, ale tak-
że wszystkie urządzenia z przeglądarką internetową. 
Zalogowanie się do systemu Alertownik jest zatem 
możliwe na każdym komputerze, tablecie, smartfo-

Alertownik - mobilnie i w wersji przeglądarkowej!
nie, a nawet telewizorze z opcją 
Smart TV, niezależnie od tego, 
gdzie aktualnie przebywamy.

Przeglądarkowa wersja Aler-
townika oferuje użytkownikom te 
same szerokie możliwości, opcje 
i treści, co aplikacje na urządze-
niach mobilnych. Po zalogowaniu 
się na stronie www.alertownik.pl, 
każdy z nas ma możliwość: 
• odbierania informacji o spra-

wach dla nas ważnych oraz ostrze-
żeń o zagrożeniach,
• wysyłania do urzędu zgło-

szeń i inicjatyw, 
• popierania spraw zgłoszo-

nych przez innych mieszkańców,

• przeglądania mapy spraw 
wymagających działań w regio-
nie,
• wypełniania ankiet, sondaży 

oraz głosowania na budżet oby-
watelski,

Każdy z nas może aktywnie 
uczestniczyć w życiu samorządu 
i mieć wpływ na swoje otoczenie! 

Pobierz bezpłatną aplikację 
ze strony internetowej https://
alertownik.pl/pobierz-uzytkow-
nicy lub zaloguj się bezpośred-
nio na https://panel.alertownik.
pl/mobile/. Możesz też zeskano-
wać kod QR i przekonać się, jak 
działa Alertownik.
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Na Twoich paznokciach po-
jawiły się niepokojące zmiany? 
Zauważyłeś ciemne plamki, od-
barwienia, odkształcenia lub po-
fałdowanie płytki paznokciowej? 
Sprawdź na co mogą chorować 
Twoje paznokcie! Dzisiaj omówię 
jedne z najczęściej występujących 
problemów paznokci: grzybicę, 
łuszczycę, liszaj płaski i onycho-
lizę. Czym charakteryzują się po-
szczególne dolegliwości? 

•	 grzybica paznokci – do 
najpopularniejszych objawów 
grzybicy paznokci zaliczamy 
zgrubienia, przebarwienia, po-
bruzdowanie, nadmierne rogowa-
cenie i łamliwość w obrębie płytki 
paznokciowej. Pierwsze zmiany 
powstają najczęściej na wolnym 
brzegu paznokcia lub od strony 
jego bocznych wałów. Paznokieć 
przybiera często żółto-brunatny 
lub zielonkawy kolor. Stopniowo 
pojawiają się kolejne symptomy 
choroby takie jak rozwarstwienie 
czy wykruszanie się płytki pa-
znokciowej. Grzybicą paznokci 
można zarazić się przez bezpo-
średni kontakt z drobnoustrojami 
– np. na basenie, poprzez buty no-
szone wcześniej przez chorą oso-
bę, brudny ręcznik itp. Na zakaże-
nie grzybicą paznokci szczególnie 
narażone są osoby z osłabioną od-
pornością oraz niektóre grupy za-
wodowe. 
•	 łuszczyca paznokci – może 

współistnieć ze zmianami choro-
bowymi na innych częściach ciała 
lub być jedynym objawem łusz-
czycy. Najpopularniejszą zmianą 
diagnozowaną w obrębie łuszczy-
cy paznokci są charakterystyczne 
wgłębienia płytki, przypominają-
ce naparstek. Inne objawy łusz-
czycy paznokci to zgrubienie, 
zmatowienie i kruchość płytki, 
zmiana zabarwienia paznokci na 
lekko żółtawe, a także mocniej-
sze pobruzdowania i rogowacenie 
podpaznokciowe. Łuszczycy pa-
znokci nie da się zupełnie wyle-
czyć, ale odpowiednia terapia bar-
dzo często sprawia, że widoczne 

Na co chorują paznokcie? objawy choroby znikają, nawet na 
bardzo długi czas. 
•	 liszaj płaski – to przewlekła 

choroba skóry o podłożu autoim-
munologicznym, objawiająca się 
również na paznokciach. Charak-
terystyczne dla liszaja płaskiego 
są podłużne pobruzdowania, speł-
zanie płytek paznokciowych lub 
ich zanik. Objawy na paznokciach 
pojawiają się najczęściej przed 
wystąpieniem objawów na skórze 
lub jednocześnie z nimi. 
•	 onycholiza – to stan, w któ-

rym płytka paznokcia odchodzi od 
łożyska, a na jej powierzchni po-
jawiają się białe plamki – pęche-
rzyki powietrza uwięzione pod 
paznokciem. Odklejanie się płyt-
ki może być przyczyną zbierania 
się pod paznokciem mas hiperke-
ratotycznych lub wtórnych zaka-
żeń bakteryjnych, które są bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia. Do 
onycholizy może dojść w wyni-
ku urazu mechanicznego, a także 
w przebiegu różnych chorób, np.: 
cukrzycy, nadczynności tarczycy, 
łuszczycy, atopowego zapalenia 
skóry, liszaja płaskiego, wypry-
sku kontaktowego i innych. 

Jak sobie pomóc? Wybrane ga-
binety podologiczne dysponują 
nowoczesnym laserem, który po-
zwala w szybki, bezbolesny i sku-
teczny sposób pozbyć się grzy-
bicy paznokci, a także poprawić 
stan płytki zmienionej w wyniku 
dolegliwości takich jak łuszczyca, 
liszaj płaski czy onycholiza. Te-
rapia laserowa grzybicy paznokci 
obejmuje przeprowadzenie czte-
rech 12-minutowych zabiegów, 
które zabijają szkodliwe drobno-
ustroje i wzmacniają naturalne 
zdolności regeneracyjne skóry. 
Światło lasera przenika prze cho-
rą płytkę, a następnie likwiduje 
grzyby, nie uszkadzając paznok-
cia i otaczającej go skóry. Paznok-
cie odrastają zdrowe i mocne!

~Eliza Nowak
Podologia HELP

Przed

Po
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam – wcho-
dzę. Zapraszam na spacer po Filiach Biblioteki. 
To informacja szczególnie dla tych, którzy jesz-

cze nie odwiedzili naszych placówek, nie zapisali się do 
Biblioteki.

Październik to dobry czas, szczególnie, że rok nauki 
już się zaczął, warto więc zapisać dzieci i młodzież, 
a także samemu skorzystać z bogatego, pełnego nowo-
ści księgozbioru, a także nowej formy książki czyli au-
diobooków.

Tym bardziej, że placówki są nowoczesne, kolorowe, 
pełne ciekawych książek, przyjazne, zachęcające do od-
wiedzenia i zapisania nie tylko najmłodszych do Biblio-
teki, ale także młodzież i rodziców, bo dla wszystkich 
jest ciekawa oferta książkowa.

Zapoznać najmłodszych ze światem książki i poka-
zać jak jest ciekawy i inspirujący, jak pomocny w nauce 
przez cały okres edukacji i jak przydatny w rozwoju za-
interesowań dziecka. To inwestycja warta zachodu, któ-
ra nie wymaga żadnych kosztów.

Bo – czy chcemy czy nie – książka w prawidłowym 
rozwoju dziecka jest niezastąpiona, a w nauce samo-
dzielnego myślenia wręcz niezbędna. Czytanie to prze-
cież nie tylko lektury szkolne, ale przyjemność i moż-
liwość podróży w inny wymiar, inne części świata, bo 
uruchamia wyobraźnię dzieci.

Ostatnie badania pokazują, że ponad 5 mln domów 
w Polsce nie ma ani jednej książki, a 19 mln Polaków 

powyżej 15 roku życia w 2014 
roku nie przeczytało żadnej książ-
ki. W Bibliotekach są one dostępne.
Warto skorzystać z oferty – w Bi-
bliotekach publicznych w Polsce 
zgromadzonych jest ponad 136 mln 
książek.

Dla wszystkich zainteresowa-
nych – duży wybór książek o różnej 
tematyce, dla chcących poszerzyć 
swoje umiejętności językowe – lite-
ratura obcojęzyczna, dla chcących 
nadrobić zaległości – dobry mo-
ment na uzupełnienie wiedzy, dla 
chcących nic nie robić, tylko czytać 
– tysiące tytułów, dla najmłodszych 
– książki, które uczą i bawią.

Książka sprawdza się także 
w czasach Internetu i tzw. „szyb-
kich mediów”. Bo książka to tak-
że relaks, odpoczynek, rozrywka, 
podróże w czasie i przestrzeni, dla 
wszystkich niezależnie od wieku.

Jak pokazują najnowsze badania 
przeczytanie chociaż jednej książ-
ki w miesiącu, zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania na  
Altzhaimera. ~I.B.

Filia w LUSOWIE  
ul. Ogrodowa 3c

Filia w PRZEŹMIEROWIE   
ul. Ogrodowa 13A

Filia w BARANOWIE  
ul. Wypoczynkowa 93

Takie pytanie nasuwa się nie tylko strażnikom 
gminnym, ale i policjantom, nauczycielom 
i wychowawcom, którzy wspólnie czuwają 

nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
Nieustannie zwracamy uwagę, że ulica nie jest 

miejscem zabaw. Przecież na terenie każdej z miej-
scowości znajdują się place zabaw lub inne tereny, 
przygotowane do wypoczynku! A – również tego lata 
– wielokrotnie interweniowaliśmy, do dzieci bawiły 
się bezpośrednio na drodze. 

Druga sprawa pojawiła się pod koniec waka-
cji. Jeden z rolników z terenu naszej Gminy zasy-
gnalizował problem zabawy przy stogach słomy, 
blisko nowych domów w zabudowie jednorodzin-
nej w Lusówku. Właściciel pola, sam i wspól-
nie z sołtysem, wielokrotnie rozmawiał nie tyl-
ko z najmłodszymi, ale również z ich rodzicami 
na temat zagrożeń, które mogą wystąpić w takim 
miejscu. 

Również na łamach lokalnej gazety pojawił się 
apel. Z jakim skutkiem? We wrześniu jeden ze sto-
gów spłonął, na szczęście – poza stratami material-
nymi – nikomu nic się nie stało…

Wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego ze szczególną 
uwagą patrolowaliśmy okolice 
szkół, szczególnie w godzinach 
porannych. Wydawać by się mo-
gło, że większość rodziców, przy-
wożących swe pociechy do szko-
ły, mając prawo jazdy, będzie 
przestrzegać przepisów… Nie-
stety z naszych obserwacji wyni-
ka, że – często z pospiechu bądź 
z wygody – zasady bezpieczeń-
stwa są ignorowane. Nagminne 
jest nieprawidłowe parkowanie, 
blokowanie innych pojazdów, 
parkowanie w zatoce dla autobu-
su tylko po to, by to moje dziecko 
wysiadło pod samymi drzwiami 
szkoły. Zmotoryzowani rodzice 
lekceważą inne dzieci i ich opie-
kunów, którzy do szkoły przycho-
dzą pieszo lub dowożeni są auto-
busem. Czy to jest bezpieczne? 

My, rodzice, nauczyciele, rów-
nież strażnicy podczas działań 
prewencyjnych przygotowujemy 
dzieci do samodzielnego, bez-
piecznego poruszania się po dro-
gach. Naszym wspólnym celem 
jest uświadomienie dzieciom jak 
wiele zależy od ich postępowa-
nia. Przypominam, że wszyscy 
uczniowie klas młodszych z na-
szej Gminy otrzymali kamizelki 
odblaskowe, a pozostali elemen-
ty odblaskowe. Ale to my, doro-
śli, powinniśmy zwracać uwagę 
na to, by dzieci nosiły ze je sobą 
– dla własnego bezpieczeństwa. 
Szczególnie teraz, w okresie je-
sienno-zimowym, kiedy widocz-
ność jest często ograniczona. Bo 
widoczny uczeń to bezpieczny 
uczeń!

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Czy kwestie bezpieczeństwa można ignorować? 
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 gok Afisz

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

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

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

W cyklu „Nomadzi kultury u siebie”: Dom Tańca
piątek, 16 października, godz. 19.30
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny

„Dylanie na ekranie” - premiera Teatru Tańca Sortownia
sobota, 17 października, godz. 18
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Brak zaproszeń.

Jazzowa Scena Sezamu: Maciej Markiewicz Trio
sobota, 24 października, godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Spektakl „Kordian?” grupy teatralnej Zamiast
sobota, 24 października, godz. 18
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Spektakl „Ćwiczenia z Iwony” grupy teatralnej Novi
niedziela, 8 listopada, godz. 15
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

CZERWONE GITARY - koncert
wtorek, 10 listopada, godz. 18
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 45 zł.

Święto Niepodległości: Kwiaty Polskie z Litwy
środa, 11 listopada, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Jesienne Święto Pieśni
sobota, 14 listopada, godz. 15
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Eliminacje gminne konkursu „Jesienna zaduma”
sobota, 15 listopada, godz. 15
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu: Jan Ptaszyn Wróblewski
poniedziałek, 16 listopada, godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.
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Teatr Tańca Sortownia lubi zaskakiwać. Naj-
nowszą propozycję pt. „Dylanie na ekranie” 
tancerze określają mianem show. W spektaklu 

utrzymanym w konwencji telewizyjnych konkursów 
spory udział będzie miała także… publiczność.

- Każdy, kto odebrał zaproszenie (czyli „bilet pre-
kastingowy”) będzie mógł na żywo uczestniczyć 

Sortownia zaprasza na show

Dobry teatr z naszej Gminy

Jesień to doskonały czas na teatr. W najbliższym 
czasie w Centrum Kultury Przeźmierowo dwie 
okazje do odświeżenia sobie młodzieżowych 

spektakli, które powstały w GOK „SEZAM”, a swą 
premierę miały w czerwcu. W sobotę 24 październi-
ka wystawiony zostanie „Kordian?” grupy teatralnej 
Zamiast, a w niedzielę 8 listopada zobaczymy „Ćwi-
czenia z Iwony” w wykonaniu grupy teatralnej Novi.

„Kordian?” oparty jest na oryginalnym tekście 
Juliusza Słowackiego. Znak zapytania w tytule nie 
jest jednak przypadkowy. Dzięki teatralnym zabie-
gom zespołu prowadzonego przez Grażynę Smo-
libocką, dramat nabiera wielu aktualnych i współ-
czesnych znaczeń. - Akcja spektaklu dzieje się na 
trzech różnych płaszczyznach. Pierwsza to słowa 
Słowackiego wypowiadane przez aktorów. Druga 
to gra aktorów, która nawiązuje do słów wieszcza, 

ale akcja jest osadzona w czasach obecnych. Efekt 
zaskakuje, na przykład padają ważne i wielkie sło-
wa, widzimy scenę spotkania w klubie fitness, która 
kończy się bójką. Trzecia płaszczyzna to ekran, na 
którym są prezentowane… Nie, tego nie zdradzę! – 
pisał po premierze na łamach TarNowej Kultury Ja-
rek Szymkowiak, dodając: Po spektaklu wiedziałem 
że pomiędzy aktorem z „Zamiast” a „zawodowcem” 
jest taka różnica że ten drugi dostaje gażę i oklaski, 

a pierwszy tylko oklaski – więcej 
różnic nie dostrzegłem. Na spek-
takl zapraszamy 24 października, 
na godz. 18 do Centrum Kultury 
w Przeźmierowie.

„Ćwiczenia z Iwony” nato-
miast bezpośrednio odnoszą się 
do dramatu „Iwona, księżnicz-
ka Burgunda”. – Taki tytuł wziął 
się stąd, że opieramy się jedynie 
na fragmentach tekstu Witolda 
Gombrowicza, wykorzystując go 
do teatralnych ćwiczeń – tłuma-
czył widzom na premierze Artur 
Romański, opiekun grupy. Spek-
takl został znakomicie przyję-
ty nie tylko przez zgromadzoną 
wówczas publiczność. Jako jeden 
z jedenastu (wśród 49 propozycji) 
zakwalifikował się także do fina-
łu Ogólnopolskiego Konkursu Te-
atrów Amatorskich Melpomena 

2015. Dla zespołu przedstawienie 
będzie więc dodatkową okazją do 
spektaklu przed prestiżowym wy-
stępem w Środzie Wielkopolskiej. 
Dla publiczności zaś (zwłaszcza 
osób, które przegapiły premierę) 
to dodatkowa szansa, by zobaczyć 
spektakl, który zasłużenie zbiera 
laury także poza naszą gminą. Na 
„Ćwiczenia z Iwony” zaprasza-
my 8 listopada o godz. 15, także 
do Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie.

Na oba spektakle obowiązują 
bezpłatne zaproszenia, które moż-
na otrzymać w miejscu imprezy 
(w godz. 9-12 i 17-20) oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i Domu Kultury (w godz. 15-20). 
Polecam!

Jarek Krawczyk

w show jako artysta lub publicz-
ność. Jeżeli spodoba się państwu 
ten produkt, to może uda się nam 
go sprzedać jako nowy bestseller 
do różnych światowych stacji tele-
wizyjnych w kategorii programów 
talent show. Dzięki temu powsta-
ną nowe edycje, w których będzie-
cie mogli państwo również uczest-
niczyć – zapowiadają podopieczni 
Piotra Bańkowskiego.

Chętnych do obejrzenia spekta-
klu nie brakuje. Wszystkie zapro-
szenia na premierowy pokaz bły-
skawicznie zniknęły z kas GOK 
„SEZAM”. W sobotę, 17 paź-
dziernika o godz. 18 w Centrum 

Kultury w Przeźmierowie zasią-
dzie więc komplet publiczności.

Jarek Krawczyk
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Gwiazdy na jazzowej scenie
W październiku i listopadzie cykl Jazzowa 

Scena Sezamu gościć będzie dwie zna-
komitości polskiego jazzu. W sobotę, 24 

października o godz. 18 wystąpi w Tarnowie Podgór-
nym trio Macieja Markiewicza, a koncert połączony 
będzie z wystawą jego prac. Natomiast w poniedzia-
łek 16 listopada o godz. 19 zagra prawdziwa legenda 
– Jan Ptaszyn Wróblewski.

Maciej Markiewicz Od ponad 30 lat tworzy róż-
norodną muzykę – klasyczną, filmową, blues i jazz. 
Naukę gry rozpoczął w wieku 5 lat. Jest absolwen-
tem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu, którą ukończył w 1992 roku. 
Głośno było o nim już wcześniej, za sprawą forte-
pianowego duetu M2, założonego wraz z Markiem 
Gidaszewskim. Zdobyli m. in. główną nagrodę na fe-

Kolejny muzyk, który zagości na Jazzowej Scenie Sezamu znany 
jest chyba wszystkim fanom jazzu. Jan Ptaszyn Wróblewski, bo o nim 
mowa, absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej, pierwszy jazzowy zespół założył w latach ’50 w Poznaniu. W 1956 
został zaproszony do sekstetu Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, w któ-
rym grał na saksofonie barytonowym. Wystąpili m. in. na otwarciu po-
znańskiego oddziału Telewizji Polskiej oraz na festiwalach jazzowych 
w Sopocie. Latem 1958 wziął udział w przesłuchaniu prowadzonym 
przez amerykańskiego promotora jazzu, George’a Weina. Zaowoco-
wało to angażem w orkiestrze International Newport Band. Jan Wró-
blewski, jako pierwszy polski jazzman, wystąpił na festiwalu jazzowym 
w amerykańskim Newport, a także w wielu miastach Stanów Zjedno-
czonych, Europie, Indiach, Afryce i Azji.

Po powrocie do kraju muzyk wprowadzał zasłyszane w USA wzorce 
do grupy Jazz Believers, w którym grali także m. in. Wojciech Karo-
lak, Andrzej Trzaskowski, Krzysztof Komeda, Jan Byrczek, Jan Zyl-
ber, Andrzej Kurylewicz i Jerzy Milan. W 1960 roku przeniósł się do 
Warszawy, gdzie zorganizował kwintet Jazz Outsiders, a jednocześnie 
nawiązał współpracę z radiowymi orkiestrami Edwarda Czernego i An-
drzeja Kurylewicza. W 1962 dołączył także do jego kwintetu, z którym 
nagrywa pierwszą polską płytę jazzową „Go Right”. Rok później ze-
spół został zaproszony na festiwal w Juan les Pins we Francji, jednak 
z powodu nieotrzymania paszportu przez lidera, grupa wystąpiła na nim 
bez A. Kurylewicza, jako Polish Jazz Quartet. Po festiwalu grupa przez 
dwa miesiąca grała w paryskim klubie Blue Note, a także w Niemczech 
Zachodnich. Po powrocie do kraju zarejestrowana została płyta zespołu 
z serii Polish Jazz, do dziś uchodząca za jedną z najważniejszych.

W latach 1968-1978 artysta kierował Studiem Jazzowym Polskiego 

Radia, a od 1970 roku prowadzi legendarną audycję „Trzy kwadran-
se jazzu”, która do dziś znajduje się w ramówce radiowej Trójki. Jan 
Ptaszyn Wróblewski nie wycofał się jednak z aktywności muzycznej, 
współpracując z najlepszymi polskimi i zagranicznymi jazzmanami. 
Do najważniejszych zespołów  muzyka, poza wymienionymi należały: 
Mainstream, Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chał-
turnik, Extra Ball, Made in Poland i sygnowany własnym nazwiskiem 
Kwartet Ptaszyna Wróblewskiego.

Bilety na oba koncerty można kupować w cenie 20 zł w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15), Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury w Przeźmierowie (w godz. 
9-12 i 17-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

stiwalu młodych talentów w Elblągu (1984) oraz Fe-
stiwalu Kultury i Sztuki w austriackim Klagenfurcie. 
Ich wspólna płyta „W bieli i czerni”, wydana przez 
Sony Music, stała się przebojem nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą.

Obok koncertów w duecie lub na kilka fortepia-
nów, M. Markiewicz nieprzerwanie gra koncerty so-
lowe w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, 
Belgii, Rosji, Czechach i oczywiście w Polsce. Re-
gularnie występuje z orkiestrami symfonicznymi, 
m. in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze 
Wielkim w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Katowicach.

Na swojej artystycznej drodze Maciej Markiewicz 
współpracował z wieloma wybitnymi wykonawca-
mi, m.in. z dyrygentem Januszem Powolnym, dyry-
gentem Zbigniewem Górnym, Grzegorzem Turnau-
em, Waldemarem Malickim, Leszkiem Możdżerem, 
Adamem Makowiczem, Hanną Banaszak, Krzysz-
tofem Piaseckim, Tadeuszem Rossem, Ireneuszem 
Krosnym, Piotrem Rubikiem, Markiem Tomaszew-
skim (z duetu „Marek i Wacek”), Zenonem Laskowi-
kiem, Zbigniewem Wodeckim, Wiesławem Prządką, 
Maciejem Stuhrem, Piotrem Bałtroczykiem i innymi.

Koncert trio Macieja Markiewicza odbędzie się  
w sobotę, 24 października o godz. 18 w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Oprócz dźwięków po-
dziwiać będzie można także akwarele tego utalento-
wanego artysty.
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Przyjdź i posłuchaj recytatorów

Najlepsi recytatorzy z każ-
dej szkoły naszej gmi-
ny spotkają się w Domu 

Kultury w Tarnowie Podgór-
nym w niedzielę, 15 listopada o 
godz. 15 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Odbędą się 
wówczas gminne eliminacje po-
wiatowego konkursu „Jesienna 
Zaduma”. Ich występy oceniać 
będzie profesjonalne jury, które 
zdecyduje, kto będzie reprezen-
tował naszą gminę podczas po-
wiatowego finału w Czerwona-
ku. Odbędzie się on 23 listopada, 
a rywalizować tam będą z repre-
zentantami takich gmin jak Buk, 

„Malować każdy może”

Za tym tytułem kryje się wystawa malarstwa 
Małgorzaty Murkowskiej, którą będziemy 
mogli oglądać od 22 października do 6 listo-

pada w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym.
Autorka tytułem wystawy przypomina widzom, że 

zawsze można podjąć próbę sprawdzenia się i pod-
jęcia nowych wyzwań. Jako wieloletni wykładowca 
Politechniki Poznańskiej i innych uczelni, w swo-
ich działaniach często podkreśla aspekt dydaktyczny 
i poznawczy. Chęć zdobycia wiedzy na temat tech-
nik malarskich i dekoracyjnych sprawiła, że przed 

Święto Pieśni w dwóch częściach

Doroczne Jesienne Świę-
to Pieśni tym razem 
odbędzie się w sobotę, 

14 listopada w Centrum Kul-
tury w Przeźmierowie. Wystą-
pią 4 chóry oraz soliści, wśród 
nich Jacek Kotlarski, wokalista 
współpracujący z największymi 
gwiazdami (Ryszard Rynkow-
ski, Ewa Bem, Zbigniew Wo-
decki), znany także z telewizyj-
nego Tańca z Gwiazdami i Jak 
Oni Śpiewają.

W pierwszej części widzowie 
usłyszą indywidualne występy 
chórów Con Brio z Obornik, Ma-
ria Victoria z Poznania, Amici 
Canti z Buku i oczywiście Koła 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiej-
skiego z Tarnowa Podgórnego.

Czerwonak, Dopiewo, Kleszcze-
wo, Komorniki, Kostrzyn, Kór-
nik, Luboń, Mosina, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Puszczy-

kowo, Rokietnica, Stęszew, Su-
chy Las i Swarzędz. Życzymy 
powodzenia!

~ Jarek Krawczyk

pięciu laty zaczęła uczestniczyć 
w zajęciach Koła Plastycznego 
GOK „SEZAM”, które prowadzi 
Justyna Just Przybylska.

Na wystawie zobaczymy pra-
ce wykonane w latach 2011- 
2015, inspirowane odczuciami 
i spostrzeżeniami związanymi 
z najbliższym otoczeniem. Wie-
le z nich zostało wykonanych 
w domu na zamówienie rodziny, 

przyjaciół i znajomych, którzy 
sami proponowali tematykę ob-
razu. Praca w grupie na zajęciach 
plastycznych i corocznych wyjaz-
dach plenerowych daje autorce 
dużo radosnego relaksu i satys-
fakcji nie tylko artystycznej.

Wystawę wzbogacają poetyc-
ko-refleksyjne teksty Ireny Ma-
tysiak, która jest psychologiem 
i także uczestniczy w zajęciach 
koła plastycznego.

~ Jarek Krawczyk

W drugiej odsłonie wszystkie 
chóry wraz z solistami i zespołem 
Lumen wykonają obszerne frag-
menty cieszącego się dużą popu-
larnością nie tylko w naszej gmi-
nie pop-oratorium „Miłosierdzie 
Boże”, kompozycji Zbigniewa 

Małkowicza do słów św. Siostry 
Faustyny.

Warto przyjść i posłuchać wiel-
kopolskich chórów. Zaprasza-
my do Centrum Kultury w Prze-
źmierowie w sobotę, 14 listopada 
o godz. 15. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Kwiaty Polskie uświetnią Święto Niepodległości

Nie brakuje w naszej gminie miłośników 
folkloru. Mamy dla nich dobrą wiadomość: 
z okazji Święta Niepodległości wystąpią 

w Centrum Kultury w Przeźmierowie Kwiaty Pol-
skie z Ejszyszek na Litwie.

Ejszyszki, jak informuje Kurier Wileński, określa-
ne są jako „najbardziej polskie miasteczko na Wi-
leńszczyźnie”, w którym aż 85 procent ludności sta-
nowią Polacy.  Trudno się zatem dziwić, że prężnie 
działają tam polskie zespoły, które pomagają zacho-
wać tradycje przodków. Wśród nich Kwiaty Polskie 
– zespól pieśni i tańca, który w ubiegłym roku ob-
chodził 25-lecie istnienia.

Zespół działa przy tamtejszym gimnazjum. Zrze-
sza 80 osób w wieku 8-18 lat, a w jego skład wcho-
dzą grupy taneczne i chóralne. Młodzież starannie 
pielęgnuje tradycje Ziemi Wileńskiej, podtrzymu-
jąc na niej polskość. Prowadzi aktywną działalność 
koncertową w całym rejonie, występuje też na im-
prezach kulturalnych organizowanych przez środo-
wisko polskie na Wileńszczyźnie. Kwiaty Polskie 
z powodzeniem koncertowały także na scenach Pol-
ski: w Radomiu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Byd-
goszczy, Gdańsku, Pułtusku, Kaźmierzu, a w 2011 

Baw się razem z nimi!

„Ciągle pada”, „Kwiaty 
we włosach”, „Histo-
ria jednej znajomo-

ści”, „Tak bardzo się starałem”, 
„Nikt na świecie nie wie”, „Nie 
zadzieraj nosa”, „Matura”, „Do-
zwolone od lat 18” i dziesiątki 
innych przebojów – to wszystko 
utwory wykreowane przez zespół 
Czerwone Gitary. Wiele z nich za-
brzmi podczas koncertu 10 listo-
pada o godz. 18 w gościnnej hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym.

Zespół założony został w 1965 
roku. Największe sukcesy osią-
gnął w pierwszych 5 latach ist-
nienia. Ich albumy sprzedawały 
się w nakładach przekraczających 
200 tysięcy egzemplarzy, a muzy-
cy zespołu zdobywali niezliczo-

mieliśmy okazję poznać próbkę 
możliwości zespołu w Przeźmie-
rowie.

Na kolejne, tym razem świą-
teczne i uroczyste spotkanie 
z Kwiatami Polskimi zapraszamy 

w nasze narodowe święto,  11 li-
stopada o godz. 18 do Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk

ną ilość nagród. Pomimo wielu 
zmian w składzie i mniejszej ak-
tywności od lat ’80 popularność 
grupy nie spadła, a wiele prze-
bojów należy do kanonu polskiej 
muzyki rozrywkowej.

Koncert w Tarnowie Podgór-
nym będzie elementem obchodów 

50-lecia Czerwonych Gitar, które 
obecnie występują w składzie: Je-
rzy Skrzypczyk – perkusja, śpiew, 
Mieczysław Wądłowski – śpiew, 
gitara akustyczna, Arkadiusz Wi-
śniewski – gitara basowa, śpiew, 
Dariusz Olszewski – gitara, 
śpiew, Marcin Niewęgłowski – 
gitara, śpiew.

Bilety na to wydarzenie w ce-
nie 45 zł dostępne są w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz.9-
15), Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15-20) oraz 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (w godz. 9-12 i 17-20). Sprze-
daż biletów online prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy poszukuje 
klarnecisty i akordeonisty do kapeli ludowej. 

Informacje o zapisach: tel. 61 895 92 28.
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Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie 
Podgórnym po raz trzeci otrzymało prestiżowe 
wyróżnienie ekologiczne. Tym razem Kapituła 

Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała naszej 
placówce certyfikat Zielonej Flagi na trzy kolejne lata. 
Tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-eko-
logicznych była zdrowa żywność oraz woda. Przy tej 
okazji pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom 
i instytucjom lokalnym, które wsparły nasze działania 
swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem.

Przedszkole Pod Wesołą Chmurką z zainteresowa-
niem przystąpiło również do realizacji projektu Ma-
teria Baterii, organizowanym przez Fundację Partner-
stwo dla Środowiska. Realizując kolejne etapy projektu 
dzieci przeprowadziły wywiad z przedstawicielem lo-
kalnych władz samorządowych. Spotkanie z II Zastęp-
cą Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Piotrem Kacz-
markiem oraz inspektorem ds. Ochrony Środowiska 
Markiem Ratajczakiem dotyczyło promowania odpo-
wiedzialnych postaw związanych z użytkowaniem, re-
cyklingiem i utylizowaniem zużytych baterii.

Dzieci opracowały kodeks postępowania z bate-
riami. Na mapie Tarnowa Podgórnego zaznaczały 

Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Prestiżowo po raz trzeci

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Dzień Przedszkolaka

miejsca zbiórki baterii, tworzyły 
plakaty, zaprojektowały i własno-
ręcznie wykonały grę planszową 
dotycząca baterii. Udział w pro-
jekcie był dla naszej społeczności 
przedszkolnej dużym wyzwaniem 
i ciekawą przygodą zakończoną 
zdobyciem odznak za realizację 
czterech etapów. Zdobyliśmy od-

znakę EkoEksperta, Ekobadacza, 
EkoInspektora oraz EkoPromoto-
ra. Cieszymy się z tych wyróżnień 
jeszcze raz dziękując wszystkim, 
którzy wspierali nasze dzieci, aby 
poprzez własne działania i obser-
wację mogły zrozumieć koniecz-
ność ochrony środowiska przy-
rodniczego. ~ na

Minęły wakacje i 1 wrze-
śnia przedszkolaki 
z Baranowa licznie sta-

wiły się w swoim przedszkolu. 
Te, dla których jest to już kolejny 
rok nauki i zabawy w przedszko-
lu, z radością witały się ze swo-
imi paniami i kolegami. Te, które 
przyszły po raz pierwszy, niechęt-
nie rozstawały się z rodzicami. 
Jednak wiemy, że i one wkrótce 
będą przychodzić z uśmiechem. 
Bo w naszym przedszkolu panuje 
przyjazna atmosfera, a kalendarz 
imprez zapewnia atrakcyjne spę-
dzanie czasu.

We wrześniu obchodziliśmy 
Dzień Przedszkolaka. W tym roku 
przypadł w niedzielę, więc świę-
towaliśmy już w piątek, 18 wrze-
śnia. Zaczęło się od zabaw rucho-
wych z balonami i przy muzyce 
w salach, a gdy na dworze zrobi-
ło się ciepło, to wszystkie przed-
szkolaki przeniosły się na plac 
zabaw. Był wesoły korowód, za-
bawy z chustą animacyjną, dmu-

chany zamek oraz różne konku-
rencje sprawnościowe. Przez cały 
czas wesoło grała muzyka, przy 
której dzieci chętnie tańczyły. 
Dzień Przedszkolaka minął nam 
na wspaniałej zabawie.

~ DK
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Przedszkole w Przeźmierowie

Zawody biegowe „Jesienna Sztafeta”

Zawody biegowe organizo-
wane przez Przedszkole 
Publiczne Czarodziejski 

Zamek w Przeźmierowie odbędą 
się 27 października. W „Jesien-
nej Sztafecie” wezmą udział dzie-
ci 5- i 6-letnie, uczęszczające do 
przedszkoli w Gminie Tarnowo 
Podgórne.

Zawody poprowadzi nasz na-
uczyciel Anna Zagórna, która 
prowadzi zajęcia sportowe i ta-
neczne. Poszczególni zawodni-
cy mają za zadanie przebiegnię-
cie wyznaczonego dystansu oraz 

przekazanie pałeczki kolejnej 
osobie. O wyniku będzie decy-
dować łączny czas biegu sześcio-
osobowej drużyny. Długość trasy 
dostosowana jest do możliwości 
dzieci. Przed przystąpieniem do 
zawodów zadbamy o solidną roz-
grzewkę, a podczas biegu dzieci 
otrzymają dużą dawkę dopingu. 
Każda z drużyn otrzyma puchar 
symbolizujący sprawność lekko-
atlety i dyplom.

Trzymamy kciuki za naszych 
małych sportowców!!!

23 września w Klubie 
Sportowym Sobieski 
w Poznaniu odbyły się 

zawody z elementami zapasów. 
Organizatorem tego wielkiego 
wydarzenia sportowego był KS 
Sobieski  i PSM Poznań. Imprezę 
promował Andrzej Supron - szes-
nastokrotny medalista najważ-
niejszych imprez rangi igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw Europy 
i Świata. W tym czasie mogliśmy 
również zobaczyć i porozmawiać 
z Agnieszką Wieszczek brązową 
medalistkę Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie.

Cała impreza sportowa zaczę-
ła się od pokazów najmłodszych 
zapaśników KS Sobieski oraz ich 
starszych kolegów reprezentan-
tów Polski w tejże dyscyplinie. 
Sam pokaz zrobił na wszystkich 
uczestnikach niesamowite wra-
żenie. Siła, skoczność, gibkość, 
szybkość pozwalała zawodnikom 
wyrabiać tzw. „cuda” na macie 
zapaśniczej. Następnie przyszedł 
czas na rywalizacje. Do współza-
wodnictwa przystąpiło sześć szkół 
podstawowych, w tym pięć z Po-
znania. Już od pierwszych walk 
nasi uczniowie czuli się dobrze 
na macie, a z minuty na minutę 
stawali się coraz „groźniejszym” 
rywalem do pokonania, i tak, też 
się rzecz miała do końca. W fina-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Z Lusowa przez Poznań do Warszawy
łowym pojedynku po bardzo za-
ciętej walce udało się nam wy-
grać z pretendentem do I miejsca, 
Szkołą Podstawową nr 45. Tym 
oto sposobem wygraliśmy zawo-
dy przechodząc do wielkiego fi-
nału, który odbędzie się w grud-
niu w Warszawie. Szczęście było 
o tyle większe, że główną nagrodą 
była mata zapaśnicza, która jest 
już na stanie naszej szkoły (koszt 
takiej maty wynosi ponad 40 tys. 
zł). Nagroda ta na pewno przysłu-
ży się do przygotowań do kolej-
nych zawodów. 

– Zapasy to wspaniała dyscy-
plina wyjściowa, która świetnie 
przygotowuje do innych sportów 
– powiedział Andrzej Supron. – 
Doskonały przykład stanowi lek-
koatleta, multimedalista igrzysk 
olimpijskich Carl Lewis. Ten wy-
bitny sprinter i skoczek w dal za-
czynał właśnie od zapasów. Być 
może jeden z naszych uczniów 
kiedyś też będzie sportowcem 
olimpijskim. 

Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom i zawodniczkom za serce, 
które włożyli w rywalizacje, gra-
tulujemy wspaniałego rezultatu 
i życzymy powodzenia w kolej-
nych zawodach.

Opiekun: Rafał Tucholski
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Utalentowane uczennice

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dbamy o najbliższą okolicę

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Cytryna czy cukierek ?

Kolejny raz uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział 
w akcji „Cytrynka czy 

cukierek” , przeprowadzonej 
dzięki współpracy z Komisaria-
tem Policji oraz Straż Gminną 
w Tarnowie Podgórnym. Mł. asp. 
Joanna Tecław oraz st. insp. Prze-
mysław Janikowski opowiedzie-
li dzieciom o zasadach bezpie-
czeństwa na drodze oraz podczas 
jazdy samochodem. Zatrzyma-
ni kierowcy byli sprawdzani pod 
kątem zapiętych pasów, włą-
czonych świateł oraz posiada-
nia niezbędnych dokumentów. 
Kto zdał „egzamin” wzorowo, 
otrzymywał od dzieci pochwałę  
w formie „orderu uśmiechnię-

tej cytrynki” i cukierka. W przy-
padku przewinienia, tym razem 
zamiast mandatu była plakietka 
smutnej cytrynki i do zjedzenia 
plasterek tego kwaśnego owocu. 

Ponadto dzieci przećwiczyły 
prawidłowe przechodzenie przez 
pasy i dowiedziały się dlaczego 
i do kiedy muszą korzystać z fote-
lika samochodowego podczas jaz-
dy samochodem. 

Akcja była ciekawą lekcją dla 
dzieci. Kontrolowani kierowcy 
też podchodzili do niej z sympa-
tią. Niektórym przypadło zjeść 
cytrynę, jednak zdecydowana 
większość otrzymała uśmiechnię-
ty order i słodkiego cukierka. 

~ K. Bera 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kon-
kursie plastycznym „Fizyka nie tylko dla na-
ukowców” orgaznizowanym przez Uniwer-

sytet Przyrodniczy w Poznaniu.  Miło nam ogłosić, 
że uczennica klasy II Dominika Kiona zdobyła za-
szczytne 2 miejsce, natomiast Jagoda Drozd z klasy I 
otrzymała wyróżnienie. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się podczas Nocy Naukowców.  Laureatkom 
serdecznie gratulujemy! ~ A.Ł.

„Wyprawa - popra-
wa” - pod takim 
hasłem ruszyła 

kolejna akcja Sprzątania świata 
– Polska. W ramach tegorocznej 
edycji kampanii zwracano uwa-
gę na rolę, jaką każdy z nas może 
odegrać w tworzeniu i funkcjo-
nowaniu systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi 
w gminie. Nasza szkoła włączy-
ła się w tę międzynarodową ak-
cję, którą można nazwać lekcją 
„ekologii w praktyce”. 18 wrze-
śnia uczniowie wyposażeni w rę-

kawice ochronne i worki wyru-
szyli na wyprawę po Ceradzu 
Kościelnym. Przeszukaliśmy naj-
różniejsze miejsca: lasy, boiska, 
przydrożne rowy, skwery i pla-
ce zabaw zapełniając kilkanaście 
worków odpadami. Cieszymy się 
jednak bardzo, że z roku na rok 
udaje nam się znaleźć coraz mniej 
śmieci. 

~ Marta Gawelska
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

GOŚĆ Z NIEMIEC

We wrześniu aż 124 
uczniów klas pierw-
szych wyjechało na 

wycieczkę integracyjną do Więc-
borka. Chociaż był to dla nich wy-
jazd w nieznane, to humory i po-
goda wszystkim dopisywały. Już 
pierwszego dnia mogli się wszy-
scy zintegrować na dyskotece 
oraz na warsztatach z panią psy-
cholog. Rywalizowaliśmy w za-
wodach sportowych, poznawa-
liśmy się wzajemnie z naszymi 
wychowawcami i zawieraliśmy 
nowe znajomości i przyjaźnie. 
W drugim dniu pobytu w Więc-
borku wybrani reprezentanci klas 
dostąpili zaszczytu wzięcia udzia-
łu w uroczystości tzw. chrztu 
pierwszoklasistów, a wszyscy po 
złożeniu uroczystej przysięgi zo-
stali przyjęci w poczet znamieni-

tych uczniów Gimnazjum w Tar-
nowie Podgórnym. Wieczorem 
była biesiada przy ognisku, pie-
czenie kiełbasek i wspólne śpie-
wanie Kolejną atrakcją wyjazdu 
był „bieg terenowy”, w którym 
uczestnicy mogli sprawdzić swoje 
umiejętności wykonując powie-
rzone zadania. Potem był obiad 
i powrót do Tarnowa. Zdecydo-

wana większość uczniów chciała 
tam jeszcze zostać i kontynuować 
tę super zabawę i ciekawą przygo-
dę, ale niestety obowiązki szkolne 
nieuchronnie wzywały do powro-
tu. Mamy nadzieję, że nawiązane 
tam nowe przyjaźnie i znajomości 
będą trwały.

~ Agata Kaszuba

We wtorek, 22 wrze-
śnia, przyleciał do nas 
nieoczekiwany gość 

z Niemiec. Nic byśmy o nim nie 
wiedzieli, gdyby nie tata Patrycji. 
Znalazł go w Mrowinie około po-
łudnia zawieszonego na drzewie. 
Był to balon z helem, do którego 
został przywiązany sznurek, a na 
końcu sznurka wisiała mała po-
gnieciona karteczka z wiadomo-
ścią. 

Następnego dnia list znalazł 
się u pani Kraczkowskiej, która 
pomogła nam go rozszyfrować. 
Wszystko stało się jasne: napisała 
go niepełnosprawna dziewczyna 
– Anja, 15 lat (możliwe, że słowa 
wyszły spod ręki opiekunki, reha-
bilitantki Anji podczas jakiegoś 
festynu czy zabawy, gdzie uczest-
niczyło też więcej dzieci, ale to 
tylko przypuszczenia). Na drugiej 
stronie kartki podany był adres, 
na który postanowiliśmy odesłać 
naszą wiadomość. Oczywiście 
sprawdziliśmy na mapie gdzie to 
jest, byliśmy bardzo ciekawi skąd 

został wypuszczony i to było największym zdziwieniem. Balon przyle-
ciał z Ilmenau, to prawie 600km!

Do niej list od nas nie poleci już balonem, lecz myślimy, że sprawi jej 
tak wiele radości co nam.

~Patrycja Kabat i Katarzyna Domitrz
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WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy 
ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodo-
wej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 
listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, po-
kój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego odbędzie się 30 listopada 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 
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej spra-
wie.

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

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

WZP.6721.18.2013    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejo-
nie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część północna

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam ponownym o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Ba-
ranowie – część północna wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 28.10.2015 do dnia 26.11.2015 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 9.11.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14.12.2015 r. 

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

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Motywacja dla niezmotywowanych

Duża część klas maturalnych dalej nie jest pewna, co robić ze swoim życiem 
po liceum. Anna Gorońska uznała, że warto wesprzeć uczniów naszej klasy i 
zaprosiła do nas Marcelę Kościańczuk. Spotkaliśmy się 29 września. Zaczę-

liśmy od omówienia sposobów uczenia się. Mimo jednogłośne okrzyku „nie lubimy 
się uczyć”, pani Maleńczuk zdołała rozróżnić w naszej klasie kilka metod. Wspólnie 
doszliśmy do wniosku, że nie ma lepszego sposobu niż powtarzanie na głos i przepi-
sywanie, przy którym nigdy nie zaszkodzą kolory pobudzające obie półkule mózgo-
we, co wspomaga aktywną naukę.

Tym, co mnie zaskoczyło, jest istota pomagania sobie nawzajem w poznawaniu sa-
mych siebie. Pani Kościańczuk zapewniła, że nawet jeśli my sami nie wiemy do czego 
się nadajemy, ktoś z naszego otoczenia – niekoniecznie najbliższego – może dostrzegać 
naszą zaletę, którą warto rozwijać, a my jak dotąd nie zwracaliśmy na nią uwagi.

Jak przystało na klasę humanistyczną długo nie chcieliśmy przyznać, że matema-
tyka bywa przydatna i warto się jej uczyć. Pani Kościańczuk nie zraziła się naszym 
nastawieniem. Oznajmiła, że my nie pozbędziemy się matematyki. Jednak są ludzie, 
którzy za naukę tego samego materiału płacą. Poleciła zmienić słowo „muszę” w na-
szych głowach na „mogę” albo „dam radę”. „Dam radę się nauczyć” nie jest aż tak 
irytujące jak „muszę się nauczyć”.

Zdecydowana większość z tego, co robimy, zaczyna się w naszych umysłach. Od 
naszego nastawienia zależy znacznie więcej niż nam się nieraz wydaje. Dlatego warto 
myśleć w ten sposób. Motywacja może być kluczem do sukcesu.

~ Wiktoria Radlik, kl. IIIA
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tar-

nowo Podgórne

Położenie nieruchomości Numer działki Pow. działki Cena wywoławcza 
(w tym 23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wysokość po-
stąpienia

Sierosław ul. Okrężna 43/82 1255 m2 184.500,00 zł 9.225,00 zł 1.845,00 zł
nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00139104/6 po-

łożna jest w obrębie Sierosław, na ark. mapy 1.
• nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą i krzewami, urządzony jest wjazd na posesję. 

Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. W/wym. nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej ul. Okrężnej i poprzez ulicę Pro-
stą  łączy się z drogą wojewódzką nr 307 - ul. Bukowską. W sąsiedztwie znajduje się istniejące osiedle domów jednorodzinnych o podwyższo-
nym standardzie. W ul. Okrężnej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa.

• działka nr 43/82 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla w/wym. 
działki została wydana decyzja Nr WZP.6730.25.2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 5 listopada 2015r.  o godz. 12oo –
(czwartek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (notarialne pełno-
mocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 29 października 2015r. (czwartek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

• Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazy-
wać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazać nieru-
chomość, której wpłata dotyczy. 

• Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed 
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. poz. 782) upłynął w dniu 17 września 2015r. 

• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie inter-
netowej: www.podgik.poznan.pl/.  Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 

art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2015r, poz. 782 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/396/2012 z dnia 26.06.2012r. w sprawie zwolnienia na sprzedaż działki, przeznaczam do 
zbycia nieruchomość

WYKAZ
adres nieruchomości Rumianek, w rej. ul. Szkolnej
oznaczenie geodezyjne obręb Rumianek, arkusz mapy 1

działka nr 175 o powierzchni 1008 m2

księga wieczysta KW PO1P/00269792/5 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości • nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, położona w 

otoczeniu zabudowy zagrodowo-jednorodzinnej,
• w ulicy Szkolnej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Przez działkę 175 prze-
biega kanalizacja sanitarna, która prowadzi do sąsiedniej działki 174.
• do działki zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolnej) przez ustanowienie służebności (przez 
działki 60/21, 60/13).

przeznaczenie nierucho-
mości w mpzp 

działka nr 175 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Dla w/wym. terenu została wydana decyzja Nr WZP.6730.133.2012 z dnia 22.08.2012r. o ustaleniu warun-
ków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.

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

109.470,00 zł

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 16 listopada 2015r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 5 października 2015 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 26 października 2015r. włącznie.
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 ogłoszenia
WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE - OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Lusowie ul. Jemiołowa oraz w Rumianku ul. Szkolna
Lp. obręb Nr działki Powierzchnia w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza 

(w tym 23%VAT)
Wysokość 
wadium

Postąpienie mi-
nimalne

1. Lusowo 528 682 PO1P/00105692/7 88.600,00 zł 4.430,00 zł 886,00 zł
2. Lusowo 529 713 PO1P/00105692/7 92.300,00 zł 4.615,00 zł 923,00 zł
przeznaczenie 
nieruchomości

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyle-
głych – Lusowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXII/ 132 /2003 z dnia 4 listopada 2003r. 
opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 22, poz. 623, działki 528, 529 położone są na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę rekreacyjną bez prawa dalszych podziałów – symbol III L4 ML

opis nierucho-
mości

niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte drzewami i krzakami, położone przy nieurządzonej drodze – ul. Je-
miolowej

3. Rumianek 111/2 1234 PO1P/00224972/4 147.600,00 zł 7.380,00 zł 1.476,00 zł
przeznaczenie 
nieruchomości

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskie-
go i rzeki Samy oraz terenów ościennych – cześć Rumianek, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr X/71/2003 z dnia 25 marca 2003r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26.06.2003r. Nr 108, poz. 1982 – działka 111/2 
znajduje się na terenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszcza się działalność usługowo-han-
dlową i inne formy aktywizacji gospodarczej nieuciążliwe dla otoczenia) - symbol IR1M2.  

opis nierucho-
mości

niezabudowana, niezagospodarowana porośnięta krzewami i roślinnością trawiastą, położona przy urządzonej drodze 
ul. Szkolna, od strony drogi działka ogrodzona, ogrodzenie zostanie usunięte przez Gminę w celu udrożnienia wjazdu 
od ulicy Szkolnej.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 5 listopada 2015r. (czwartek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Lusowie o godz. 9oo, nieruchomość poł. w Rumianku o godz. 11oo.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 29 października 2015r. (czwartek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

• Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wska-
zywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać 
nieruchomość, której wpłata dotyczy.

• Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed 
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

•  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 782) upłynął w dniach: 27 lipca 2015r. W uzasad-
nionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

• Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 września 2015r.
• Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie inter-

netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   

WZP.6721.19.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, 
Polnej, Nowej i Przylesie - 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 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie 
ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 października 2015 r. do 
26 listopada 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać 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 sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Pokuszę się o stwierdzenie, 
że sport to zdrowie i wie-
dzą o tym wszyscy. Ale już 

nie wszyscy wiedzą jakie dyscy-
pliny można uprawiać w klubach 
sportowych działających na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Dlatego wychodząc naprzeciw 
potencjalnym zawodnikom, OSiR 
Tarnowo Podgórne przy współ-
pracy z radnym Michałem Dolatą 

W tegorocznych zawo-
dach MTB wystarto-
wała rekordowa liczba 

120 zawodników ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z: Grzebie-
niska, Komornik, Krzesin, Lubo-
nia, Lusowa, Lusówka, Poznania, 
Przeźmierowa, Skórzewa, Suche-
go Lasu i Tarnowa Podgórnego. 
Zawody odbyły się 18 września 
w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym. W poszczególnych 
klasach nagradzano miejsca 1-5, 
a wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:

SPORTOWE DRZWI OTWARTE
postanowili zorganizować impre-
zę „Tarnowo na sportowo”, której 
ideą jest ukazanie szerokiej oferty 
dyscyplin w zakresie sportu kwa-
lifikowanego dzieci i młodzieży. 

W imieniu organizatora zapra-
szam 28 listopada do hali spor-
towej OSiR w Tarnowie Podgór-
nym (ul. Nowa 15), gdzie w godz. 
11.00 – 15.00 swoją ofertę za-
prezentuje blisko 20 lokalnych 

klubów sportowych. W trak-
cie sportowych drzwi otwartych 
uczestnicy będą mogli zapoznać 
się ze specyfiką poszczególnych 
dyscyplin i treningów, poznać 
kadrę trenerską, obejrzeć sprzęt 
i trofea oraz zapisać się na zajęcia.  

~Ania Lis

OTWARTE ZAWODY MTB

SP - KLASA IV
1. IGOR ZAKRZEWSKI - SP TARNOWO PODGÓRNE 

2. MICHAŁ POWAGA - SP TARNOWO PODGÓRNE 
3. IGOR GARCAREK - SP TARNOWO PODGÓRNE 
4. BARTŁOMIEJ KROTKIEWSKI - SP LUBOŃ 
5. BARTOSZ SZYMANOWSKI - SP TARNOWO POD-
GÓRNE

SP - KLASA V
1. EMILIA KORZEC - SP PRZEŹMIEROWO 

2. FILIP ADAMSKI - SP PRZEŹMIEROWO 
3. FELIKS KUCHARSKI - SP LUSOWO 
4. OSKAR NOWAK - SP GRZEBIENISKO 
5. MARTA ANTOSZEWSKA - SP LUSOWO

SP - KLASA VI
1. ANNA MĄKOWSKA - SP TARNOWO PODGÓRNE 

2. JAKUB PAŁCZYŃSKI - SP SKÓRZEWO 
3. MIŁOSZ URBAŃSKI - SP TARNOWO PODGÓRNE 
4. PIOTR ZGOŁA - SP LUSOWO 
5. ZUZANNA MIKOŁAJCZAK - SP NR 4 LUBOŃ

GIMNAZJUM - KLASA I
1. JACEK SKOWRON - GIMN. SKÓRZEWO 

2. MICHAŁ PLUCIŃSKI - GIMN. TARNOWO PODGÓR-
NE 
3. PATRYK ZACHMYC - GIMN. SUCHY LAS 
4. ADRIAN ŁUCZAK - GIMN. NR 2 LUBOŃ 
5. DOMINIK KACZMAREK - GIMN. NR 2 LUBOŃ

GIMNAZJUM - KLASA II
1. JAKUB KAMIŃSKI - GIMN. SUCHY LAS 

2. KAJETAN SZTUBA - GIMN. TARNOWO PODGÓRNE 
3. SZYMON KUBACHA - GIMN. SUCHY LAS 
4. JAN ANTOSZEWSKI - GIMN. TARNOWO PODGÓRNE 
5. HUGO SÓWKA - GIMN. NR 2 LUBOŃ

GIMNAZJUM - KLASA III
1. DOMINIK LEWEK - GIMN. NR 23 POZNAŃ 

2. MATEUSZ BORUCZKOWSKI - GIMN. NR 29 KRZE-
SINY 
3. CEZARY KWIATEK - GIMN. NR 29 KRZESINY 
4. BARTOSZ SIERŻANT - GIMN. NR 66 POZNAŃ 
5. SERGIEJ NADWORNIAK - GIMN. SUCHY LAS

~Ania Lis

Tarnowo na sportowo 
28 listopada, godz. 11.00 – 15.00, hala OSiR przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym
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Na dobre zakończenie se-
zonu 2015 kolarze KK 
Tarnovia Tarnowo Pod-

górne wywalczyli brązowy me-
dal Szosowych Mistrzostw Polski 
w jeździe drużynowej młodzie-
żowców. W składzie wicemi-
strzowskiej drużyny znaleźli się: 
Marcin Karbowy, Wojciech Sy-
kała, Kacper Kistowski i Borys 
Korczyński. Poza nimi na piątym 
miejscu uplasowała się drużyna 
juniorów młodszych w składzie: 
Krystian Ruta, Jakub Śmieszek, 
Marcel Musielak i Kacper Ży-
gadło. Mistrzostwa odbyły się 4 
października na terenie gminy 
Godziesze Wielkie. 

13 września Marcin Karbowy 
zdobył brązowy medal Górskich 

META SEZONU

META SEZONU

Szosowych Mistrzostw Polski 
„Karkonoski Klasyk”. Na starcie 
pojawiło się blisko 91 zawodni-
ków, ale ukończyło go tylko 11. 
Zawody odbyły się na trasie Je-
lenia Góra – Podgórzyn, a jej dy-
stans wynosił 122,5 km. 

2 września KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne obronił ubiegłorocz-
ny tytuł wicemistrza Polski w jeź-
dzie drużynowej na 4 km podczas 
torowych Mistrzostw Polski elity, 
które odbywają się na BGŻ Are-
nie w Pruszkowie w terminie 2-6 
września. Drużyna w składzie 
Wojciech Sykała, Kacper Kistow-
ski, Patryk Wewiór i Borys Kor-
czyński wykręciła czas 4.18 sek. 
i uległa jedynie wicemistrzom Eu-
ropy z KTK Kalisz.  ~ Ania Lis

Zawodnicy trzecioligowej 
koszykarskiej drużyny Tar-
novia Basket kończą okres 

przygotowań do sezonu 2015/16. 
Drużyna treningi rozpoczęła 10 
sierpnia od zajęć z trenerem przy-
gotowania motorycznego An-
drzejem Penconkiem. Od końca 
sierpnia zawodnicy zaczęli ko-
lejny etap, już związany z trenin-
gami skupiającymi się na aspek-
tach taktycznych. Druga połowa 
września to seria meczów sparin-
gowych. Przeciwnikami były dru-
goligowe AZS Politechnika Po-
znańska, Rawia Rawicz, Basket 
Piła i Obra Kościan. Wyniki za-
dowalają trenera Macieja Dudzi-
ka, bowiem na siedem meczów 
Tarnovia Basket odniosła trzy 
zwycięstwa: z ekipami z Pozna-
nia, Piły i Rawicza. W przegra-
nych meczach zespół nawiązywał 
walkę i również pokazał się z do-
brej strony na tle drużyn z wyż-
szej ligi. Także nowi zawodnicy, 
który wzmocnili zespół, mają do-
świadczenie z parkietów 1 i 2 ligi. 
Po rocznej przerwie do zespołu 
wrócił Jacek Łukomski (poprzed-
nio Jamalex Polonia Leszno, 2 
Liga), a z pierwszoligowej w ze-
szłym sezonie AZS Politechni-

ki Poznańskiej przyszli Konrad 
Rzeczkowski i Piotr Janowski. 
Wzmocnieniem jest także Bartosz 
Gubernat (poprzednio Sokół Mię-
dzychód, 2 Liga) oraz dwaj mło-
dzi podkoszowi Damian Antczak 
i Roman Jańczyk (MKS Pyra, 3 
Liga). Rozgrywki 3 Ligi Tarno-
via Basket rozpocznie od wyjaz-
dowych meczów w Pleszewie (10 
października) i Koninie. Pierwszy 
mecz w Tarnowie Podgórnym za-
planowano na 14 listopada z Bio-
farmem Basket Junior Poznań.

– Ten sezon zdecydowanie róż-
ni się od poprzedniego. Przede 
wszystkim od samego początku 
przygotowań mam do dyspozycji 
pełen skład, który będzie nas re-
prezentował w nadchodzących roz-
grywkach. Zespół jest bardzo wy-
równany, mamy szeroki skład, co 
pozwala nam na dużą rotację. Jest 
to ważny aspekt, biorąc pod uwa-
gę jak długi i ciężki sezon przed 
nami. Będziemy walczyć o najwyż-
sze cele, w każdym spotkaniu inte-
resują nas tylko zwycięstwo i dwa 
punkty. Zarówno zawodnicy jak 
i cała Gmina zasługują na koszy-
kówkę na jak najwyższym pozio-
mie, dlatego celem jest walka o 2 
Ligę – mówi trener Maciej Dudzik.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny z nowych zawodników. Udało 
nam się wzmocnić na każdej pozy-
cji, co widać już w meczach spa-
ringowych. Walczymy jak równy 
z równym z drużynami drugoligo-
wymi, wychodząc z tych potyczek 
także jako zwycięzcy. Czeka nas 
jeszcze wiele pracy zanim osią-
gniemy szczyt formy, natomiast 
obecna postawa drużyny i chęci 
do pracy zarówno na treningach 
jak i w trakcie meczów napawają 
optymizmem – dodaje trener dru-
żyny Tarnovia Basket.

Jest to też historyczny rok dla 
Tarnovii Basket. Od tego sezo-
nu klub rozpoczął szkolenie mło-
dzieży w Tarnowie Podgórnym, 
Przeźmierowie i Baranowie. 
Grupy, które powstają, dotyczą 
klas 1-3, 4-6 szkoły podstawo-
wej i roczników gimnazjalnych. 
Chcemy, żeby w przyszłości nasi 
wychowankowie mogli grać na 
najwyższych szczeblach ligowych, 
a przede wszystkim mogli repre-
zentować nasze barwy. Wszystkim 
zainteresowanych zapraszamy na 
treningi. – mówi Maciej Dudzik. 
Szczegóły na profilu klubu na fa-
cebbok.com/tarnovabasket.

~ Szymon Drobina
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W dniach 19 i 20 wrze-
śnia 2015 roku na 
torze modelarskim 

w Piasecznie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski samochodów zdalnie 
sterowanych w klasach off-road. 
W dwóch klasach spalinowych 
truggy i buggy brał udział miesz-
kaniec Tarnowa Podgórnego Igor 
Goderski, zajmując dwukrotnie 
trzecie miejsca i zdobywając tytu-
ły Drugiego Wicemistrza Polski.  
Igor brał również udział w zawo-

Mamy wicemistrza Polski dach międzynarodowych Pomera-
nia Cup w Szczecinie, gdzie zdo-
był pierwsze miejsce.

Obecnie przygotowuje się do 
wzięcia udziału w kolejnych mię-
dzynarodowych zawodach, które 
odbywają się na początku paź-
dziernika w Szwedt u sąsiadów za 
Odrą. Trenuje na torach w Szcze-
cinie, Łodzi, Piasecznie i pobli-
skiej Murowanej Goślinie, gdzie 
swoją siedzibę ma RC Club Po-
znań.

~na

Zespół GKS Tarnovii Tar-
nowo Podgórne po mie-
sięcznych przygotowaniach 

rozpoczął grę w IV lidze grupie 
północnej od falstartu. W pierw-
szych trzech meczach doznał do-
tkliwych porażek kolejno z Iskrą 
Szydłowo 0 : 2, następnie z GLKS 
Wysoka 1 : 4 (bramka Zieleś-
kiewicz) i Kotwicą Kórnik 0:2. 
Oprócz tego zawodnicy Tarnovii 
otrzymali w sumie 5 czerwonych 
kartek w tych trzech meczach. 

Na szczęście pod koniec sierp-
nia w czwartej kolejce podopiecz-
ni trenera Marka Giese zagrali tak, 
jak oczekiwali od nich kibice. Ze-
spół Mawitu Lwówek odjechał do 
domu z bagażem 8 bramek i moż-
na stwierdzić, że w tym przypad-
ku był to najmniejszy wymiar 
kary. Bogatym łupem bramko-
wym podzielili się Kamil Bździel 
3, Damian Szurgot, Piotr Kowal, 
Zbigniew Zakrzewski, Kamil Mać-
kowiak i Arkadiusz Kaliszan. Ko-
lejne dwa spotkania to zwycięstwa 
na trudnym terenie w Przyprosty-
ni 2:0 (bramki: Z.Zakrzewski i A.
Trzciński)  oraz na własnym bo-
isku ze Spartą Oborniki 3:1 po go-
lach Zakrzewskiego 2 i Trzcińskie-
go. Wydawało się, że dobra passa 
zostanie utrzymana, ale po bardzo 
słabej pierwszej połowie oraz wy-
jątkowo nieskutecznej grze w dru-
giej odsłonie tarnowianie zaledwie 
zremisowali w Gnieźnie z Miesz-
kiem 1:1 (bramka Trzciński). 

Każdy punkt trzeba wyszarpać W kolejnych dwóch meczach 
zespół Tarnovii zmierzył się z zaj-
mującymi czołowe pozycje Lubo-
szaninem Trzcianka oraz na wy-
jeździe z Wartą Międzychód.

Oba spotkania miały podob-
ny przebieg. Przewaga Tarnovii 
w polu, ale niestety dużo niewyko-
rzystanych sytuacji podbramko-
wych oraz proste błędy w obronie 
zdecydowały o dwóch  poraż-
kach w identycznym wymiarze 
1:2. Obie bramki w tych spotka-
niach zdobył Zbigniew Zakrzew-
ski. Bardzo szkoda tych punktów, 
bo zespół pokazał, że absolutnie 
nie odstaje poziomem od zajmu-
jących czołowe miejsca zespołów. 
Na pewno w dalszej części sezonu 
sztab szkoleniowy wraz zespołem 
musi skoncentrować się na pracy 
nad poprawą skuteczności w grze 
oraz wyeliminowaniem prostych 
błędów w grze obronnej. 

W kolejnych spotkaniach jakie 
czekają zespół w rundzie jesien-
nej Tarnovia zmierzy się z:

17 października (sobota), godz. 
15.00 w Plewiskach z miejsco-
wym Gromem

24 października  (sobota), godz. 
15.00 w Kosztrzyniu z Lechią

31 października, (sobota), godz. 
12.00 w Tarnowie Podgórnym 
z Huraganem Pobiedziska

7 listopada (sobota), godz. 
13.00 w Trzemesznie z Zjedno-
czonymi

11 listopada (środa), godz. 
12.00 w Tarnowie z Wełną Skoki

~Zbigniew Trawka 
prezes GKS Tarnovia

Aktualnie po dziewięciu  kolej-
kach tabela IV ligi wygląda nastę-
pująco:

 
1.  Warta Międzychód 24

2.  Iskra Szydłowo 22

3.  Lubuszanin Trzcianka 20

4.  Grom Plewiska 19

5.  GKS Dopiewo 16

6.  Kotwica Kórnik 15

7.  Zjednoczeni Trzemeszno 14

8.  Huragan Pobiedziska 14

9.  GLKS Wysoka 13

10.  Wełna Skoki 11

11.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 10

12.  Mieszko Gniezno 8

13.  1922 Lechia Kostrzyn 8

14.  Sparta Oborniki 7

15.  Mawit Lwówek 4

16.  Płomień Przyprostynia 1
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Początek roku szkolnego 
wiąże się z rozpoczęciem 
okresu przygotowawczego 

do nowego sezonu lekkoatletycz-
nego. Po okresie „luźnych trenin-
gów” dużymi krokami zbliżamy 
się do momentu cięższej i bar-
dziej intensywnej pracy. Obec-
nie zawodnicy w ramach trenin-
gów biorą udział w szkolnych 
zawodach. Gminne biegi przeła-
jowe odbyły się w Ceradzu Ko-
ścielnym. W kategorii pierwszych 
i drugich klas gimnazjalnych 
pierwsze miejsce zajęła Klaudia 
Rzepczyńska. Na pozycji siódmej 
uplasowała się Joasia Gabryel-
ska. Zawodnicy brali także udział 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych, które zostały rozegrane 
w Kórniku, mocno przyczyniając 
się do wywalczonych przez ich 
drużyny miejsc.

Trenują i zapraszają na treningi

Nadmienić należy także, że 
Klaudia Rzepczyńska w kończą-
cym się sezonie poprawiła re-
kordy życiowe na 100 m (13.29), 
oraz w biegu na 300 m (44.04). 
W tej ostatniej konkurencji wzięła 
udział w zawodach Makroregio-
nalnych, rozegranych w Szczeci-
nie zajmując tam siódme miejsce. 
Dla młodych zawodników naj-
ważniejszym celem są właśnie re-
kordy życiowe. Jest takie powie-
dzenie: Twój rekord życiowy jest 
Twoim rekordem świata! 

Na naszych treningach dbamy 
o budowanie ogólnej wytrzyma-

łości organizmu. Na kształtowa-
niu sprawności i opanowywaniu 
nowych umiejętności ruchowych. 
Nadrzędnym celem jest prawidło-
wy i zdrowy rozwój młodzieży. 
Jeśli Państwa córka/syn są zainte-
resowani poznaniem indywidual-
nych możliwości swojego organi-
zmu, a także chcą miło i zdrowo 
spędzić kilka chwil trzy razy 
w tygodniu, proszę sms-owo in-
formacji wraz z numerem telefo-
nu, abym mógł się skontaktować.

Ze sportowym pozdrowieniem
Robert Maćkowiak 

tel. 601 820 042

XXIIII                                    
   zz  ookkaazzjjii  ŚŚwwiięęttaa  NNiieeppooddlleeggłłoośśccii       

 
 

11 listopada 2015r. 
godz.14:00 

hala OSiR - Gimnazjum w Baranowie 
10:00 – 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

 14:00   START 
 15:30 – 16:45 CIEPŁY POCZĘSTUNEK I WRĘCZENIE NAGRÓD 
 17:00   ZAKOŃCZENIE 

                 

TRASA: WZDŁUś JEZIORA KIERSKIEGO 
(BIEG GŁÓWNY: OK. 7,5 KM   NORDIC WALKING I BIEG KRÓTKI: OK. 4 KM) 
REGULAMIN NA STRONACH:       www.osir.pl           www.czasnachip.pl        www.ukssprint.pl 

HONOROWY PATRONAT:      GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

ORGANIZATORZY: 

PARTNERZY I SPONSORZY:

TARNOWO PODGÓRNE 
POBIEDZISKA 
SWARZĘDZ

START: 12.00
TARNOWO PODGÓRNE

Serdecznie zapraszamy 
do udziału w rodzinnym rajdzie samochodowym 

organizowanym przez:

W tym roku startujemy w samo południe 
z Tarnowa Podgórnego i przez Pobiedziska 

zmierzamy do mety zlokalizowanej 
w Swarzędzu. Trasa będzie podzielona 

na dwa odcinki: dzienny i   nocny”. 
Dla uczestników przygotowaliśmy 

wiele atrakcji i cenne nagrody!
ZAPISY:
www.rajdy.wpobiedziskach.pl

V RODZINNY SAMOCHODOWY 
RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

7 LISTOPADA
2015

informacje

współorganizatorzy
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Od kiedy Pani biega?
Pamiętam dobrze, że pierw-

sze metry przebiegłam 1 maja 
2009 roku. I choć tego dnia nie 
pokonałam nawet kilometra, to 
już blisko 3 miesiące później 
ukończyłam mój pierwszy pół-
maraton. I tak zaczęłam przygodę 
biegową. 

Wiem, że regularnie startuje 
Pani w biegach na długie dy-
stanse. 

Rzeczywiście bardzo pocią-
gają mnie biegi ekstremalne. 
Najtrudniejszym dotychczas wy-
zwaniem był tegoroczny IRON 
RUN 2015, rozgrywany w ra-
mach Festiwalu Biegów w Kry-
nicy w dniach 11 – 13 września. 
Było to osiem biegów na róż-
nych dystansach, ale z rygory-
stycznymi limitami czasowymi. 
Zaczęliśmy od morderczej dla 
mnie Krynickiej Mili – 1 609 
metrów, który trzeba było po-
konać wręcz sprintem. Potem 
pobiegliśmy jeszcze na dystansie 
15 km, a w nocy na 5 km. W so-
botę rano był start ultramarato-
nu górskiego na 64 km – w tej 
konkurencji odpada najwięcej 
zawodników, bo niestety dają 
o sobie znać i zmęczenie, i brak 
czasu na regenerację. Tego sa-
mego dnia wystartowaliśmy 
jeszcze w minimaratonie (na 
dystansie 10% maratońskiego, 
czyli 4 219,5 m). A w niedzie-
lę od rana odbył Koral Maraton 
(42 195 m z limitem 4:30), Bieg 
na Jaworzynę oraz – na sam ko-
niec już bez limitów czasowych 
– Bieg na 1 km.

To brzmi wręcz nieprawdo-
podobnie!

Bo to naprawdę bardzo duży 
wysiłek, nawet dla wytraw-
nych biegaczy. O skali trudności 
świadczy fakt, że w IRON RU-
N’ie wystartowało 72 uczestni-
ków (w tym 4 – tylko! – kobiety), 
a ukończyło jedynie 55, w tym 3 
panie. Dla mnie to było niesamo-
wite przeżycie sportowe!

Ma Pani swoje ulubione tra-
sy?

Lubię drogi naturalne, leśne, 
nieutwardzone. Przykładem jest 
Gwint Ultra Cross – to 160 kilo-
metrów na terenie powiatów gro-
dziskiego, wolsztyńskiego i no-
wotomyskiego, w którym w tym 
roku zajęłam drugie miejsce 
wśród kobiet! Czasami biegnę ze 
względu na niezwykłą atmosferę 
imprezy – ze szczególnym wzru-
szeniem wspominam na przy-

Na mecie 16 
Poznań Mara-

tonu.

Foto: Tomasz 
Misiorny   

Fotofinisz

To tylko część 
kolekcji pucha-

rów i medali.

Pociągają mnie biegi ekstremalne
- rozmowa z Jolantą Witczak z Lusowa  

kład udział w Memoriale Barbary 
Szlachetki, gdzie puchar wrę-
czała mi córka tej utytułowanej 
polskiej maratonki. W niektórych 
biegach uczestniczę, bo wiem, że 
będą dla mnie wyzwaniem, z któ-
rym chce się zmierzyć. 

O czym się myśli biegnąc tyle 
godzin?

Oj, czasami myśli się tylko 
o tym, żeby dobiec. Ale dla mnie to 
także forma relaksu i odstresowa-
nia. Lubię biegać w grupie. Wtedy 
rozmawiamy ze sobą, śmiejemy 
się, ale też motywujemy nawza-
jem. To nie jest tak, że człowiek się 
zamyka sam ze sobą i ze swoimi 
myślami. Biegnąc w mniejszej lub 
większej grupie jest raźniej, a co za 
tym pokonywanie kolejnych kilo-
metrów jest łatwiejsze. Zauważy-
łam też, że w długich biegach nie 
ma tak ostrej rywalizacji między 
zawodnikami. 

Biegając regularnie poznałam 
swój organizm i wiem na co mnie 
stać. I choć nigdy nie zeszłam 
z trasy, to wiem, że nie wolno 
się przeforsować. Chcę pokony-
wać coraz dłuższe i trudniejsze 
dystanse, muszę zatem biegać 
mądrze. Bo bieganie jest moją fi-
lozofią życia!  ~ARz
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 ...i na koniec

Państwu  

Elżbiecie i Antoniemu 
Pawlikom 

oraz rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

mamy i teściowej 

Bogumiły Firek 
składa w imieniu własnym  

i mieszkańców Wysogotowa  
Elżbieta Szymkowiak sołtys

Państwu Lidii  
i Jerzemu Majchrzakom 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci mamy i teściowej 

śp Ireny Kwiatkowskiej 

w imieniu mieszkańców Wysogotowa 
i własnym składa Elżbieta Szymkowiak sołtys

Krzysztofowi Zarembie
z powodu śmierci 

Brata

wyrazy głębokiego współczucia 

składają
Koleżanki i Koledzy z Gminnego 

Ośrodka Kultury „SEZAM”

Podziękowanie.
Wszystkim, którzy uczestniczyli  

w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca,  

życzliwości, uczestniczyli we mszy św.,
ceremonii pogrzebowej i odprowadzili  

na miejsce wiecznego spoczynku

ś.p. IZYDORA MAJERCZAK

serdeczne podziękowania składa Rodzina.

Naszym Pracownikom

Kazimierzowi i Michałowi 
Wieruszewskim

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy  i  Babci
składa  

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP – KOM Sp. z o.o.

WZP. 6721.13.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, dla działki nr 352/2 
przy ulicy Kościelnej i działeknr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie ulic: 
Kwiatowej i Krańcowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XVI/201/2015 z dnia 22 września 
2015 r.w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, dla 
działki nr 352/2 przy ulicy Kościelnej i działek nr 324/6, 324/7, 324/8 
w rejonie ulic: Kwiatowej i Krańcowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 listopada 2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / 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 informuje, że w dniu 5 paź-
dziernika 2015 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczo-
nych do dzierżawy:

• Lusowo - część działki 590/2;
• Lusowo - część działki 553;
• Przeźmierowo - część działki 1266/40;
• Przeźmierowo - część działki 358/14;

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– 
pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

ZNALEZIONO PSA   
Z WYGLĄDU WILK, RUDAWY Z BIAŁYMI PLAMAMI  

W PRZEŻMIEROWIE  
W DNIU 10 WRZEŚNIA I ZARAZ PRZEKAZANO 

GO POLICJANTOM,  
ZAPEWNE ZOSTAŁ ODSTAWIONY  
DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

waldekpoznan1@wp.pl
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DAM PRACĘ
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała 
Przeźmierowo tel. 61-8142-745
• Przyjmę pokojową do pracy na cały 
etat w Hotelu Orange w Przeźmiero-
wie. Prosimy przesyłać swoje CV na ad-
res: t.piatek@hotelorange.pl lub skła-
dać osobiście w recepcji Hotelu Orange 
Przeźmierowo.
• Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Przeźmierowie. Dobre wa-
runki pracy. 601-741-897
• Panią do pomocy w mieszkaniu (sprzą-
tanie, prasowanie) 1-2 razy w tygodniu 
oraz okazjonalnej opieki nad dziećmi w 
wieku do 3 lat. Tarnowo Podg. tel. 505 
048 183 (dzwonić po g. 16.00).
• Szukam solidnej osoby do sprzątania 
domu 150 m2 w Przeźmierowie, 1 x ty-
dzień, najlepiej piątek, tel.: 606688628
• „CAMELEON” Kaźmierz zatrudni fry-
zjerów tel. 697-477-379
• Dam pracę! Pani - sprzątanie domu w 
Tarnowie Podgórnym kilka dni w tygo-
dniu. Kontakt: tomdom@poczta.onet.
pl, 502-196-990
• Zatrudnię panie do sprzątania  z Tar-
nowa i okolic. Praca w poniedz. i piatki 
od godz. 8.30. Tel. 603-635-878.
• Szukam osoby do prowadzenia domu 
i opieki nad dwójką dzieci (3,5 i 2 lat-
ka) w Chybach. Praca od zaraz. kontakt. 
609449944
• Poszukuję odpowiedzialnej Pani (naj-
lepiej z Lusówka) do sporadycznej opieki 
nad dwójką dzieci (3 i 5 lat). Tel. 502 283 
655; email: szania1@interia.pl
• Emerytowana nauczycielka j.polskie-
go (61) podejmie się opieki nad małym 
dzieckiem lub osobą starszą w  godz. 
9.00 - 14.00, najchętniej Przeźmierowo, 
tel. 693 426 452.
• Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię w Prze-
źmierowie  607-448-642.
• Zatrudnię panią do sprzątania firmy 
w Sadach, tel. 606 205 395.
• Zatrudnię murarza oraz pomocnika do 
prac ogólnobudowlanych, tel. 603 635 
878.
• Szukam dokładnej i  solidnej Pani 
do sprzątania domu jednorodzinnego 
w Przeźmierowie w czwartek lub piątek, 
tel. 510 101 282.
• Biuro rachunkowe zatrudni także ab-
solwentów szkół ekonomicznych. Ko-
bylniki tel. 790 203 056.

• Zatrudnię pracownika do sklepu spo-
żywczego w Przeźmierowie. Dobre wa-
runki pracy. tel. 601-741-897
• Atrakcyjna praca w  Ochronie. Za-
trudnimy od zaraz. Mile widziane osoby 
z orzeczeniem. Praca w ochronie na te-
renie Tarnowa Podgórnego i okolic. Kon-
takt: 517-574-235
• Hectas Facility Services jest wiodą-
cym przedsiębiorstwem w branży usług 
sprzątania i obsługi nieruchomości, 
działającym w Polsce od 15 lat. Obecnie 
poszukujemy osób do sprzątania w za-
kładzie produkcyjnym w Przeźmierowie. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt 
telefoniczny: 506-088-316
• Poszukuję odpowiedzialnej, ciepłej i 
miłej osoby do opieki nad półtoraroczną 
córeczką. Praca na ok 7 godzin dzien-
nie. Osoby zainteresowane zapraszam 
do kontaktu pod numerem telefonu 662 
157 322
• Zatrudnię do pracy na stoisku Kier-
masz Części Przeźmierowo w każdy 
czwartek lub/i niedzielę tel.503 108 959
• Oferuję pracę dla kosmetyczki na cały 
lub 1/2 etatu, nasz salon mieści się w 
Cerekwicy, istnieje od 5 lat, wciąż pozy-
skujemy nowych klientów i w pełni się 
rozwijamy. Praca przebiega w przyjaznej 
atmosferze, dobre warunki pracy. Zain-
teresowane osoby proszę o kontakt tel 
503392380.
• W związku z rozwojem salonu fryzjer-
skiego Vesna w Rokietnicy, zatrudnię 
fryzjerów. Tel: 665 141 444
• Zatrudnię Panią na emeryturze lub 
rencie do prowadzenia domu i /lub go-
towania obiadów. Tel.kontaktowy 691 
362 559
• Poszukuję odpowiedzialnej Pani 
(najlepiej z Lusówka) do sporadycz-
nej opieki nad dwójką dzieci (3 i 5 lat). 
Tel.502283655; email: szania1@interia.
pl
• Firma budowlana Budownictwo Mo-
niuszko Sp. zo. o. zatrudni od zaraz mu-
rarzy, pomocników budowlanych oraz 
zbrojarzy.  Wymagane doświadczenie.   
Tel: 669 131 511  email: biuro@budow-
nictwomoniuszko.com
• Szukam osoby do prowadzenia domu 
i opieki nad dwójką dzieci (3,5 i 2 lat-
ka) w Chybach. Praca od zaraz. kontakt. 
609449944 
• Hotel Glamour poszukuje recep-
cjonistki –praca 6-8 dni w miesiącu. 
CV+foto prosimy przesyłać na maila 
spa@instytut-glamour.pl

• Hotel Glamour zatrudni kelnera/kę, 
pełen etat CV+foto prosimy przesyłać 
na maila spa@instytut-glamour.pl
• Hotel Glamour poszukuje Kucharza – 
pełen etat. CV+foto prosimy przesyłać 
na maila spa@instytut-glamour.pl
• Firma ,,Szuba Spółka Jawna” poszuku-
je osób na stanowisko Pracownik ochro-
ny. Miejsce pracy na terenie Tarnowa 
Podgórnego, Baranowa lub Junikowa. 
Oferta również dla emerytów i renci-
stów. Kontakt: 608 550 061

SZUKAM PRACY
•  Szukam pracy na BUSA. Sprzątanie 
terenów, strychów, ogrodów, budowy, 
koszenie trawy. 782 785 462
• Prasowanie koszul, pościeli i innej gar-
deroby u siebie w domu. 510-262-762

• Posprzątam biura oraz domy i miesz-
kania po imprezach. tel. kont. 504-319-
329
• POSPRZĄTAM DOM ORAZ ZAJMĘ SIĘ 
PRACAMI DOMOWYMI. BEATA 698-
240-862
• Liście ogarnę, ogród przygotuję do 
zimy, odśnieżę obejście. Tel. 886 273 
544
• Posprzątam biura, tel. kontaktowy: 
504-319-329
• Szukam stalej pracy: biuro, produkcja. 
Baranowo i okolice, tel. 603 84 77 78.
• Posprzątam solidnie dom, mieszkanie 
Lusowo i okolice, tel. 791 262 451.
• Zaopiekuję się starszą osobą (może 
być leżąca), mam doświadczenie, tel. 
530 109 670.
• Dyspozycyjna, odpowiedzialna pani 
posprząta dom, mieszkanie itp. tel. 517-
586-317

1050 sklepów | 15 000 pracowników | ponad 100 nowych drogerii w każdym roku

Lider na rynku drogeryjnym w Polsce od 22 lat

więcej szczegółów i ofert pracy znajdziesz na www.rossmann.com.pl 

SP. Z O. O. 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Odpowiadamy na wybrane oferty.

 Obecnie poszukujemy do naszego nowo otwieranego sklepu 
kandydatów na stanowisko:

Kasjer / Sprzedawca

Kasjer / Sprzedawca

w Przeźmierowie          nr ref.: 22-15-KS-SC

 • 
•  pewne, bezpieczne zatrudnienie
•
•  
•

umowę o pracę

  przyjazne środowisko pracy w kilkunastoosobowym zespole
możliwość rozwoju i awansu

  zdobycie nowych umiejętności

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza 
rekrutacyjnego na stronie  www.rossmann.com.pl/kariera

Naszym pracownikom oferujemy:

Jeśli masz motywację, entuzjazm i przyjazne nastawienie 
do ludzi złóż swoje CV.
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CM   Med-Lux www.med-lux.pl

PSYCHOTESTY
DLA MEDYCYNY PRACY
W PRZEŹMIEROWIE
Badania psychologa transportu w poradni
Medycyny Pracy w Med-Lux w Przeźmierowie

Wykonujemy badania:
- kierowców zawodowych
- operatorów wózków widłowych i maszyn w ruchu,
-  kierowców ubiegających się o uprawnienia 

kierowania pojazdami (prawo jazdy)
- inne wymagane przepisami

Posiadamy pracownię wpisaną do Rejestru Marszałka Województwa
jako jednostka uprawniona do badań psychologicznych

CM Med-LUX
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8 163 900
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Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
 tel.: 61 848 31 40, 669 996 401
 e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

M-serwis APT zatrudni kobiety i mężczyzn na stanowiska:

- Monter podzespołów elektronicznych (Tarnowo Podgórne)

- Monter wyrobów medycznych (Zakrzewo)

Certyfi kat nr 49

PRACA!

Oddam 
ziemię

516 066 984

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

HISZPAŃSKI
725 261 948

NIEMIECKI
korepetycje
507 946 733

Zatrudnimy Panie i Panów
od zaraz do prac produkcyjnych

Miejsce pracy w Tarnowie Podgórnym
Informacje pod nr: 665 651 917

Grupa Progres c. 5088.

tel. 781 930 130

DAM PRACĘ
Montaż Ogrodzeń

Good morning! Good afternoon! Good evening!
Do You like to speak English, 

but You need somebody to teach You?

I teach You if you like,  got one hour spare 
of Your time per week, live in Lusówko 
or we meet at your house, your choice.

Call me on 788 257 621 and say:
Hello yes please! That’s a start. 

Look foreward to see You!

Regards  Frits Noah

tel .  665 239 982

JĘZYK ANGIELSKI
NAUKA, KOREPETYCJE
(przygotowanie do sprawdzianu klas VI)

602 495 227
swadzim@nico.com.pl

Sklep Odzieżowy Nico
w Swadzimiu

zatrudni

sprzedawcę
oraz krawcową

atrakcyjne warunki pracy

NIEMIECKI
NIEMIECKI za HISZPAŃSKI

tel. 607 084 666

F.H. DAFFI z siedzibą w Zakrzewie

poszukuje pracowników na stanowisko:

MAGAZYNIER
Miejsce zatrudnienia: Magazyn Zakrzewo

Aplikację zawierające życiorys prosimy przesyłać 
na adres: rekrutacja@da�  .pl 

SZKOŁA JĘZYKOWA
Z PRZEŹMIEROWA 

POSZUKUJE 

LEKTORÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
(zajęcia 1-2 dni w tygodniu)

tel. 606 435 025

Opieka BHP
601 288 007
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CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
www.med-lux.pl

REJESTRACJA TELEFONICZNA LUB OSOBIŚCIE:
tel. 61 8 163 900, 61 8 163 901

KONSULTACJA MGR FIZJOTERAPII

Jesienne rabaty
5 zabieg 50% ceny, 10 zabieg gratis

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
ELEKTROTERAPIA

ULTRADŹWIĘKI
MAGNETOTERAPIA

LASER
MASAŻE / LECZNICZY, RELAKSACYJNY, 

GŁĘBOKI, DRENAŻ LIMFATYCZNY
KINESIOTAPING

ĆWICZENIA W UGUL’U
WYCIĄGI

ĆWICZENIA RĘKI
INDYWIDUALNE ĆWICZENIA Z PACJENTEM

TECHNIKI MANUALNE
INDYWIDUALNY PROGRAM LECZENIA

NOWY ADRES MED-LUX - RYNKOWA 76
PEŁEN ZAKRES FIZJOTERAPII I REHABILITACJI
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USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

SKUP AUT
731 767 531

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

Kupię włosy niefarbowane
o dł. min. 45 cm

Kolor: blond do jasny brąz

tel. 502-753-322

ZAPRASZAMY
ul. Widok 33, tel. 501 413 631

www.ogrodnictwo-batorowo.pl

OGRODNICTWO POLECA:
CHRYZANTEMY DONICZKOWE

ORAZ
STROIKI I KOMPOZYCJE DO WAZONÓW

BOGATA KOLORYSTYKA
I ROŻNORODNOŚĆ WZORÓW

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

601 73 64 47 Przeźmierowo
wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OCIEPLANIE DACHÓW
KRYCIE PAPĄ
OPIERZENIA
kom. 601 279 885

pomoc prawna 
dla fi rm i osób prywatnych

tel.: 691 200 185
kancelaria@ko-rp.pl

Os. Kalinowe 11b/1, Rokietnica
www.ko-rp.pl

§

FIZYKA
MATEMATYKA

korepetycje
692 404 477

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

Przepraszam funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym

sierż. Izabelę Cygańczyk
asp. Tomasza Klonowskiego

i sierż. sztab. Łukasza Kwiatka

za to, że w dniu 7. maja 2015 r. znieważyłem ich
w związku z wykonywaniem przez nich

czynności służbowych.

Wyrażam ubolewanie
z powodu naruszenia ich godności i czci.

Łukasz Wiśniewski

ul. Szamotulska 35, 62-081 Baranowo, tel. +48 509 956 440

PERFEKCYJNA KSIĘGOWOŚĆ

Windykacja

Księgi handlowe

Księgowość uproszczona

Kadry - płace

Intrastat

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa
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INSPIRACJE
Pracownia Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery

Zaprasza na:
• Diagnozę talentów i potencjału zawodowego on-line 

i w sesjach bezpośrednich
• Wsparcie w procesie zmiany zawodowej

• Seminaria i warsztaty

Aleksandra Dziewiałtowska-Gintowt
Doradca zawodowy i Coach  Kariery

(specjalizacja: samoświadomość, kariera, meta rekrutacja)

www.dziewialtowska.pl  tel. 505 203 985

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.pl

tel. 798 591 305
www.mpr-serwis.pl

CM   Med-Lux www.med-lux.pl

CM Med-LUX Przeżmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8 163 900
 Rejestracja telefonicznie lub osobiście:

SPECJALSTA HEMATOLOG W PRZYCHODNI MED-LUX
 dr med Monika Joks specjalista hematolog

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB KRWI
• niedokrwistosci • zaburzenia krwinek białych •
• choroby płytek krwi • zaburzenia krzepnięcia •

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH
TKANKI LIMFATYCZNEJ I SZPIKU

 • chłoniaki • białaczki • szpiczaki •

OCENA LECZENIA HEMATOLOGICZNEGO
LECZENIE POWIKŁAŃ PO CHEMIOTERAPII

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY
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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

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

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

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

KOSZTORYSOWANIEofertowe, powykonawcze
robór hydraulicznych: wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania,
budowlanych: ślusarstwo, mini obiekty z płyt gipsowych

olejfabian@gmail.com508 118 985

Ogrody � PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
PROJEKT GRATIS

przy naszym wykonastwie!
� Pielęgnacja

� Systemy nawadniające
� Oczka wodne i kaskady
� Mała architektura
� Brukarstwo

biuro@modrzew-ogrody.pl  www.modrzew-ogrody.pl

tel. 502 320 559

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

DREWNO
KOMINKOWE, OPAŁOWE

od 100 zł
669 874 901
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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

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

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Od 2.XI soboty w godz. 8.00-13.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

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

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

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

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum
tel. 603 093 436, 61 22 45 112, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

kom. 602 659 208

DREWNO
KOMINKOWE, OPAŁOWE

od 100 zł
604 305 402
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PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

061 814 27 12 

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

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Biustonosze – obwód pod biustem 
od 60 cm do 105 cm,
miseczka od A do M

Dobierzemy prawidłowy
rozmiar biustonosza

MARKI: Panache, Freya, Marlies Dekker,
Ewa Bien, Dalia, Alles, Kris Line,  

Agio, Gossard, Lemax
W OFERCIE: rajstopy, pończochy, 
piżamy, bielizna wyszczuplająca,

oraz Obsessive
ul. Malwowa 162, Skórzewo  

tel. 501 594 489

Salon Brafittingu zaprasza! 

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335

KLINKIER
KOSTKA BRUKOWA

I GRANITOWA

TARASY
KLINKIEROWE

PALISADY

MUROWANIE
ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

TYNKI, SZPACHLE

608 270 421

DOCIEPLANIE
I ELEWACJE

• TANIO • SZYBKO •
• SOLIDNIE •

508 33 22 20

KÄRCHER

509 444 305

pranie tapicerki
samochodowej i mebli
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB 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  BATOROWO 0,9 ha, TARNOWO 5HA

POZNAŃ DMOWSKIEGO 2464 m2

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45 • Reportaże

• Kursy fotografii
605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479

BURGER
DIWALKO

DIWALKO BURGER poleca

pyszne burgery na miejscu i na wynos.

Menu dostępne na www.facebook.com/DiwalkoBurger

Zamów telefonicznie i odbierz osobiście

662‐554‐300
ul. Rynkowa 87 Przeźmierowo

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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
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Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:

mieszkanie z ogrodem - 41m2 168 100 zł brutto 

mieszkanie z ogrodem - 72,4m2 282 360 zł brutto

mieszkanie z ogrodem - 77,3 m2 301 470 zł brutto 

dom /bliźniak - 107 m2 na działce 498 m2 395 000 zł brutto

dom w zabudowie szeregowej 140 m2 działka 260 m2 399 000 zł brutto

dom wolnostojący 116,83 m2 działka 923 m2 464 000 zł brutto

Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o., ul. Storczyka 31B, Lusówko

www.osiedle-rozalin.pl
tel. 516 066 984

STOMATOLOGIA  PROTETYKA  ORTODONCJA  IMPLANTYSTOMATOLOGIA  PROTETYKA  ORTODONCJA  IMPLANTY

tel. 514 042 311

Kupię dom
do 15 km od Poznania

do 250 000 (ROD wykluczone)

tel. 502 315 302

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE MDM

Mieszkania Dla Młodych

zyskaj
od 19.105 zł
do 74.510 zł

Inwestor:

Tel. 606 239 052
Tel. 601 722 026
www.osiedle-kunowo.pl

Chcesz skorzystać z pomocy 
profesjonalisty?

ul. 23 Października 32
(nad „Chatą Polską”)

tel. 609 330 249 
www.tcn.net.pl

kupno/sprzedaż/wynajem

BIURO NIERUCHOMOŚCI 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

tel. 604 323 820

Do wynajęcia pomieszczenie
wraz z zapleczem w Przeźmierowie

powierzchnia 40m2

na biuro lub inną działalność gospodarczą

SPRZEDAM
M3 (56 m2)

Centrum Tarnowa Podgórnego

tel. 605-678-853

785 592 366

SPRZEDAM LAS
3 ha - SIEROSŁAW

bezczynszowe mieszkanie
w Tarnowie Podgórnym - 84 m2

SPRZEDAM

tel. kont. 692 308 095

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
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Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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

tel. 508 610 256

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

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

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

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

10%
ra

bat
u

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 61 814 29 74, 513 035 741, 665 356 318

www.wist.poznan.pl

Rok za∏o˝enia 1992

• Rolety - montaż i naprawa
• Moskitiery
• Roletki materiałowe
• Szyby - wymiana

z kuponem
rabat

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

KLINKIER
PŁYTKI

OGRODZENIA
ELEWACJE

PŁOTY

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

691 771 788

Wykańczanie wnętrz
Remonty

• malowanie • płytki • Nida-Gips • panele •
• adaptacja poddaszy •

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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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

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

Przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek,
od godz. 15-stej

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

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

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

GABINET KOSMETYCZNY
HANNA NAŁĘCZ

• MANICURE • PEDICURE • MAKIJAŻ •
• ANALIZA KOLORYSTYCZNA •
• ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO •
LUSOWO, UL. WIERZBOWA 15

TEL. 691 042 124

www.eurodaistyl.pl
wtorek – piątek 1100 - 1900, sobota 900 - 1400

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

Relaksacyjny masaż głowy
metodą BARS ACCESS®

501 606 804
pomaga przy stresie, bezsenności i wielu innych. 

Więcej na www.barskamili@blogspot.com

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.
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Konrad

Kandydat
do Sejmu

Lista nr 1

Pozycja 12

„Damy radę”

Ewa
Kuleczka-Drausowska

Palarnia Kawy - adam’s blend
Ekspresy - Serwis

Kawy świeżo palone - naturalne i smakowe
Arabiki 100%, robusty i mieszanki autorskie

Dla wszystkich lubiących dobrą kawę.
Oferta też dla kawiarni, fi rm i biur.

Przedstawiciel
Serwis ekspresów wszystkich marek.

Herbaty naturalne i smakowe.
tel. +48 600 260 008, biuro@adamsblend.pl
ul. Rynkowa 111, Przeźmierowo
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Sklep ul. Rynkowa 88 Przeźmierowo
tel. 698-626-598

obok Glamour, naprzeciw Med Lux

NATURA JEST LEKIEM
NA WSZYSTKIE CHOROBY

                    Hipokrates

W NASZEJ OFERCIE:
• NATURALNE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE I LECZNICZE
• SUPLEMENTY DIETY
• OLEJE NATURALNE
• PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE PROCESY LECZENIA
• NATURALNE FARBY DO WŁOSÓW
• LITERATURA

OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

Zadzwoń 603-118-115, email: jacekgrajek60@wp.pl

U S Ł U G I
WOD-KAN-CO-GAZ

Firma z 25-letnim doświadczeniem
zrealizuje każdą inwestycje - remont.

Po lecamy: pompy ciepła, solary, 
piece gazowe, kominki z płaszczem wodnym, 
kotły stałopalne, przyłącza wodne, 
przyłącza kanalizacyjne, 
przyłącza gazowe.

Konsultacje, doradztwo oraz wyceny GRATIS.

STOMATOLOGIA

Zapraszamy do sklepu
Warzywa - Owoce

Zapraszamy do sklepu
Warzywa - Owoce

Oferujemy świeże warzywa i owoce
lokalnych dostawców jak i własne produkty

ZAPRASZAMY
ul. Rynkowa 88, Przeźmierowo Vis a Vis Med Lux

Pn-Pt 9:00-18:00,  Sob 8:00-15:00

Oferujemy świeże warzywa i owoce
lokalnych dostawców jak i własne produkty
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international trade and development group 

sasiadka.indd   1 12.10.2015   10:41
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RISTORANTE ESTELLA
Baranowo, ul. Szamotulska 24 A

tel. 661 966 813

poleca

Najlepsze dania kuchni włoskiej
na wynos i z dowozem

PIZZA, PASTA
i wiele innych...

Menu dostępne na stronie:
www.estella.pl

Rezerwacje miejsc
i zamówienia na wynos:

618 618 516, 661 966 813

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

NA SYLWESTRA
NA SYLWESTRA

20152015
ZAPRASZAMY

NA SYLWESTRA

2015
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kom. 695 181 181
 723 030 030
 722 394 296
 725 003 003
tel. 61 6647 766

kom. 725 070 070 kom. 667 927 318 kom. 601 227 733kom. 783 031 031
 725 070 070

tel. 61 6647 750

kom. 693 298 238
 722 394 298
tel. 61 8162 323

kom. 722 394 297
 725 050 050
 724 003 003
tel. 61 8162 323

kom. 725 003 003
tel. 61 6647 766

kom. 783 000 022, tel. 61 6647 755

MOTOCYKLE

SERWIS RECEPCJA SERWISU: tel. 61 6647 750

STACJA KONTROLI POJAZDÓW:  tel. 61 6647 750
DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: kom. 783 030 030
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: tel. 61 6647 755

AUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHE
AUTORYZOWANY DEALER

SERWIS

AUTO WACHE AUTORYZOWANY DEALER MITSUBISHI
BARANOWO, UL. POZNAŃSKA 10
TEL. 693 298 238, 722 394 298
mitsubishi@wache.com.pl
http://mistubishi.wache.com.pl
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