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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!
Po Targach Inicjatyw Kulturalnych przyszedł czas na pre-

zentację oferty klubów i stowarzyszeń sportowych – zapraszam 
do udziału w imprezie Tarnowo na sportowo. Proszę przyjść 
z dziećmi – na pewno znajdą coś dla siebie, a przecież niemal 
każdy z mistrzów olimpijskich zaczynał treningi w lokalnych klu-
bach sportowych!

Warto także zapoznać się z afiszem kulturalnym oraz zaplano-
wać gorącego Sylwestra na Tarnowskich Termach. Zapraszam 
do lektury!

Pozdrawiam!
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Dla zdrowia...

Gmina Tarnowo Podgórne uruchomiła program szczepień 
ochronnych przeciwko grypie, kierowany do osób powyżej 65 
roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Szcze-

pienia będą się odbywać w Przychodni Lekarzy Rodzinnych Saluber 
przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym. 

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nume-
rem telefonu 787 625 189 (numer dedykowany wyłącznie szczepieniom 
przeciwko grypie i pneumokokom). Program zdrowotny jest finansowa-
ny z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. 

Przypominamy także o szczepieniach przeciw pneumokokom.
- dla dzieci z rocznika 2012 i 2013 w Przychodni SALUBER w Tarno-

wie Podgórnym, program finansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne, 
- dla dzieci urodzonych w latach 2007-2013 mających na dzień wy-

konania szczepienia ukończone 24 miesiące życia w Przychodni VITA 
LONGA w Przeźmierowie tel. 61 814 20 41, program finansowany 
przez Powiat Poznański ~ ARz
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 pytania do wójta

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

Czy jest szansa na większe zniżki na Termach?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Zainteresowanie Tarnowskimi Termami jest stosunkowo duże. 
W okresie wakacji każdego dnia przebywało tu 1 000 – 2 000 
osób, a w soboty i niedziele jeszcze więcej (rekord to ponad 

2 700 klientów!). To sprawiło, że trzeba było podjąć decyzję o rozbu-
dowie parkingów. 

Po wakacjach dużo miejsca zajmuje młodzież ze szkół. W godzinach 
dopołudniowych od poniedziałku do piątku około tysiąc dzieci ma na-
ukę pływania.

Zniżki przysługują po okazaniu Karty Mieszkańca. Ale przecież nie 
jest to jedyna bonifikata. Koszt wejściówki można obniżyć o dalsze 15% 
kupując karnet. Ponadto proszę zwrócić uwagę na szereg ofert promo-
cyjnych, np. „Więcej za mniej jesienią” czy „Więcej z rana” (tu od po-
niedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych za jedną wykupioną 
godzinę z Term można korzystać przez dwie). Szczegóły aktualnych 
promocji są dostępne na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl.

Uwzględniając powyższe możliwości obniżenia ceny, koszt jednej 
godziny pobytu wyniesie 4,59 zł. Polecam korzystać!

Proszę jednocześnie pamiętać, że funkcjonowanie Tarnowskich Term 
generuje spore koszty. Oczekuje się, aby wpływy z biletów pokryły ich 
wysokość. 

Co się dzieje z planowaną szkołą  
podstawową w Sadach? 

Czy jest szansa na większe zniżki dla mieszkańców 
na Tarnowskich Termach? 

W końcu basen miał służyć mieszkańcom!

Rzeczywiście wstępnie planowaliśmy taką inwestycję. Jednak 
w tym roku, podczas prac nad kolejnym Planem Rozwoju Lo-
kalnego, zapytaliśmy mieszkańców-rodziców dzieci uczęszcza-

jących do Szkoły Podstawowej w Lusowie o to, czy oczekują budowy 
szkoły w Sadach, czy raczej skłanialiby się ku rozbudowie istniejącej 
szkoły w Lusowie. 

Wybrano drugi wariant – zatem my zaangażowaliśmy się dalej 
w przygotowanie rozbudowy placówki w Lusowie. Została już podpi-
sana umowa z biurem projektowym. Jednak ze względu na możliwość 
uzyskania zewnętrznego dofinansowania do rozbudowy, ostateczny ter-
min realizacji tej inwestycji nie jest jeszcze znany. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wydział Finansowy 
informuje

Wydział Finansowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne uprzej-
mie informuje, że 16 listopada upływa termin płatności:

- IV raty podatku od nieruchomości,
- IV raty podatku rolnego.
Wpłat dokonywać można u sołtysów poszczególnych miejscowości 

lub na konto indywidualne podatnika umieszczone na decyzji wymia-
rowej za rok 2015.

Płatności realizować można również poprzez Punkt Kasowy Banku 
Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym, który działa w budynku 
Urzędu Gminy i jest czynny w poniedziałki od godz. 11.00 do 16.00, 
od wtorku do czwartku w godzinach 11.00 do 15.00, a w piątki 11.00-
14.00.  ~ A.W.

Historia tarnowskich parafii

Piąty tom „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”, poświęcony hi-
storii parafii na terenie Gminy, jest dostępny w dwóch księgar-
niach: przy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym i ul. Rynkowej 

w Przeźmierowie. Polecamy także Państwa uwadze wcześniejsze tomy 
– prosimy o nie pytać w księgarniach. Jednocześnie informujemy, że 
ostatni tom (szósty – historia najnowsza) ukaże się w przyszłym roku.

~ ARz

Czterdzieści załóg (ponad 100 osób) stanęło na starcie V Rodzin-
nego Samochodowego Rajdu Niepodległości. W tym roku start 
miał miejsce w Tarnowie Podgórnym, a trasa wiodła przez Po-

biedziska do Swarzędza. 
Jak zwykle organizatorzy, Grupa Rajdy w Pobiedziskach,  przygoto-

wali wiele atrakcji i niespodzianek. Na terenie naszej Gminy zawodnicy 
zwiedzili Muzeum Wag i Miar w Sadach, gdzie mieli także rekreacyjną 
próbę sprawnościową. 

Na najlepszych czekały puchary, natomiast symboliczną nagrodę 
otrzymał każdy z uczestników. W ceremonii ogłaszania wyników udział 
wzięli Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek i Wójt Tadeusz Czajka, 
którzy wraz z przedstawicielem sponsora Piotrem Delikiem wręczali 
puchary i nagrody. ~ ARz

Niepodległość świętowana 
na czterech kółkach

Baranowo

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul. Wspólnej/Przemysława

Batorowo

 Przekazano plac budowy pod realizację 
chodnika przy ul. St. Batorego

Ceradz Kościelny

 Przekazano plac budowy pod realizację 
chodnika przy ul. Palaczówka

 Zakończono opracowanie dokumenta-
cji projektowej 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

 Trwają przygotowania do przetargu w 
celu wyboru wykonawcy rewitalizacji 
Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Przekazano plac budowy pod realizację 
chodnika przy ul. Lipowej

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
świetlicy

Lusowo

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej  na rozbudowę szkoły podstawowej

 Zakończono opracowanie dokumenta-
cji na budowę instalacji gazowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu dla budynku 
komunalnego przy ul. Poznańskiej 3

Lusówko

 Trwa przebudowa i rozbudowa Pałacu
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 wybory

SEJM 2015
Liczba uprawnionych do głosowania:  18 481 
Liczba wydanych kart do głosowania:   11 788 
Liczba głosów ważnych:  11 530 
Frekwencja: 63,78 % 

Największą liczbę głosów otrzymali: 
1.  Waldy Dzikowski (Platforma Obywatelska)  - 3 258 
2. Joanna Schmidt (Nowoczesna)  - 1 117 
3. Tadeusz Dziuba (Prawo i Sprawiedliwość)  - 874 

Wyniki wyborów parlamentarnych 25.10.2015

Wyniki dla poszczególnych kandydatów:
 Piotr Florek Katarzyna Kierzek-Koperska Sławomir Hinc Łącznie
Procent 47,07 28,72 24,21  
Liczba głosów 5 353 3 266 2 753 11 372

 

Wyniki dla poszczególnych komitetów wyborczych

PO PiS Nowoczesna Kukiz’15 Zjednoczona 
Lewica KORWiN Razem PSL Bez-

partyjni Łącznie

Procent 41,99 20,65 15,78 5,46 5,31 4,53 3,48 2,32 0,50
Liczba głosów 4.841 2.381 1.819 629 612 522 401 267 58 11.530

SENAT 2015 
Liczba uprawnionych do głosowania:    18 481 
Liczba wydanych kart do głosowania:   11 792 
Liczba głosów ważnych:                        11 530 
Frekwencja: 63,81 %

Oficjalne wyniki wyborów znajdują się również na stronach 
Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl ~ ARz

41,99 41,99%

20,65%

15,78%

5,46% 5,31% 4,53% 3,48% 2,32%
0,50%

PO PiS Nowoczesna Kukiz'15 Zjednoczona
Lewica

KORWiN Razem PSL Bezpartyjni

Oficjalne wyniki wyborów w Gminie Tarnowo Podgórne
Sejm 2015

47,07 %

28,72 %
24,21 %

Piotr Florek Katarzyna Kierzek-Koperska Sławomir Hinc

Oficjalne wyniki wyborów w Gminie Tarnowo Podgórne
Senat 2015
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Stowarzyszenie „DAR 
SERC” uprzejmie informu-
je, że: 21 listopada (sobo-

ta) w godzinach 8.00-16.00 w bu-
dynku Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Szkolnej 5 zo-
stanie zorganizowana 62. Akcja 
Honorowego Krwiodawstwa pod 
patronatem Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Wszystkich, którym nie jest 
obojętny los ludzi oczekujących 
na transfuzję krwi i operacje wy-
magające jej podania, zaprasza-
my do udziału w akcji. Podczas 

akcji będzie można zgłosić się do 
banku dawców szpiku kostnego. 
Obecnie bardzo pilnie poszuki-
wany jest dawca szpiku dla Pio-
tra Jaworskiego.

Pamiętajmy, że wśród osób po-
trzebujących tak cennego płynu 
w każdej chwili możemy znaleźć 
się i my!

62. Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa 

Z inicjatywy Koła Seniora 
z Przeźmierowa w dniach 
2-11 października senio-

rzy z naszej Gminy przebywali na 
Lazurowym Wybrzeżu. Do Rezy-
dencji Cannes Vererrie La Bocca 
grupa przybyła 30 minut przed 
ulewą (tego dnia Cannes nawie-
dziło oberwanie kilkugodzinne 
chmury, kataklizm zabił 20 osób, 
zalane zostały centra handlowe, 
tunele, domy, zniszczone samo-
chody). 

Program wycieczki został cał-
kowicie zrealizowany. Najpierw 
zwiedziliśmy bezpłatnie Muzeum 
A. Renoira. Potem była Nicea 
i panorama ze wzgórza zamko-
wego. I choć winda nie działała, 
to większość seniorów weszła po 
schodach 92 m w górę. Po takim 
wysiłku zasłużyliśmy na odpoczy-
nek – rejs po morzu z widokiem na 
Bulwar Angielski. Ponieważ była 
to niedziela, to poszliśmy na mszę 
św. do kaplicy przy Placu Gari-
baldi. Na koniec  zaśpiewaliśmy 
„Boże coś Polskę”, przy akorde-
onowym akompaniamencie nasze-
go pana Marka.

Następnego dnia odpoczywali-
śmy na plaży oddalonej od nasze-

go hotelu o zaledwie 100 m (woda 
oczywiście cieplejsza niż w Bał-
tyku, tylko bardziej słona). Potem 
zwiedziliśmy  Monaco i Monte 
Carlo, w tym Pałac – gdzie infor-
macje dla turystów były po pol-
sku. Niektórzy pojechali przez 
Monte Carlo kolejką turystyczną 
(tu też informacje po polsku). Po-
dziwialiśmy architekturę Casina, 
którą stworzył architekt Garnier 
– ten sam, który zaprojektował 
Operę w Paryżu.

Byliśmy też w wiosce Eze (492 
m n.p.m.), a potem w Cannes: 
Aleja Gwiazd, Le Suquet – pa-
norama.  Antibes, Pałac Grimaldi 
z Muzeum Picassa, lecz najcie-
kawsze było zwiedzanie średnio-
wiecznej wioski S. Paul de Vence.

Wracając do kraju zatrzymali-
śmy się w La Salette, w sanktu-
arium maryjnym leżącym na  wy-
sokości 1800 m n.p.m. Późniejszą 
drogę do domu przebyliśmy szyb-
ko i szczęśliwie. 
~pilot wycieczki Janusz Baraniak

Dziękujemy Panu Markowi  
Czajce za umilanie wyjazdu  

muzyką akordeonową i zachęca-
nie do wspólnej zabawy!|

Aktywni 50+ we Francji

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami 

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Przystaniowej.

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Zakończono remont kotłowni w budyn-
ku szkoły podstawowej

Wybrano wykonawców przebudowy ul. 
Kościelnej i Jarzębinowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Orzechowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Leśnej

 Zatwierdzono ostateczną koncepcję mo-
dernizacji Parku im. St. Kanikowskiego

Rumianek

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na termomodernizację bu-
dynku komunalnego przy ul. Parkowej 6

Sady

 Zamontowano dodatkowe urządzenie 
na placu zabaw

 Trwa opracowanie projektu ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Sierosław

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

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Granitowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Pokrzywnickiej

Swadzim

 Ogłoszono przetarg na budowę miesz-
kań socjalnych wraz z zagospodarowa-
niem terenu

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. 25 Stycznia

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

 Podpisano umowę i przekazano plac bu-
dowy pod wykonanie instalacji fotowol-
taicznej dla szkoły podstawowej

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

Wybrano wykonawcę opracowania doku-
mentacji projektowej budowy wschod-
niej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 

 Ogłoszono przetarg na przebudowę bu-
dynku Ośrodka Zdrowia
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 aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne 
znalazła się wśród naj-
lepszych samorządów 

w tegorocznej edycji Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. W ka-
tegorii gmin wiejskich zajęliśmy 
piąte miejsce!

Prezentacja rankingu miała 
miejsce 23 października w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP podczas 
ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej “Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”, or-
ganizowanej przez Wydział Ad-
ministracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej wspól-
nie z Komisją Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Jesteśmy w czołówce
oraz Fundacją Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”.

Od trzynastu lat Ranking po-
wstaje pod kierunkiem prof. Eu-
geniusza Sobczaka z Politech-
niki Warszawskiej, w oparciu 
o analizę szesnastu wskaźników, 
zebranych w trzy grupy: czyn-
ników ekonomicznych, społecz-
nych oraz ochrony środowiska. 
Wyniki są opracowywane na 
podstawie niezależnych danych 
Głównego Urzędu Statystycznego 
i obejmują wszystkie jednostki sa-
morządowe w Polsce w podziale 
na gminy miejskie, miejsko-wiej-
skie, wiejskie oraz miasta na pra-
wach powiatu.

Najlepsze gminy pod wzglę-
dem poziomu zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w 2014 r. 
prezentujemy obok. 

Podczas konferencji nagrodzo-
no także gminy wyróżniające się 
dynamiką zrównoważonego roz-
woju w 2014 r. Tu wśród gmin 
wiejskich najlepsze były Ożaro-
wice, miejsko-wiejskich Nowe 
Warpno, miejskich – Karpacz 
a miast na prawach powiatu – Gli-
wice.

~ ARz 

Certyfikat „Wielkopolska Jakość” został przy-
znany przez Unię Wielkopolan Urzędowi 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz następują-

cym firm z terenu naszej Gminy: Poligraficznemu 
Przedsiębiorstwu Usługowo-Wytwórczemu Pro-
graf z Tarnowa Podgórnego, Wytwórni Artykułów 
z Gumy i Silikonu z Baranowa oraz ALKO KOBER 
i ALKO-Technology z Wysogotowa. Jak powiedział 
Wiceprezydent Unii Wielkopolan Grzegorz Wojtera 
(Wójt Suchego Lasu), certyfikat potwierdza stoso-
wanie najwyższych standardów jakości oraz dbanie 
o podwyższenie poziomu usług.

Wręczenie certyfikatów miało miejsce 4 listopada 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne. 

~ ARz

Wielkopolska 
Jakość Trzecie miejsce w I Turnie-

ju Halowej Piłki Nożnej 
Samorządowców, który 

odbył się 7 listopada w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w Za-
lasewie (Gmina Swarzędz), zaję-
ła drużyna reprezentująca naszą 
Gminę. Brązowy zespół utwo-

rzyli pracownicy Urzędu Gminy, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Gminnej Jednostki Oświatowej. 
Gratulujemy!

Warto zauważyć, że naszej dru-
żynie – jako jedynej – towarzy-
szył gorący doping koleżanek 
z pracy.  ~ ARz

Samorządowi – brązowi 

Gminy wiejskie: 1. Kleszczów 
2. Kobierzyce, 3. Ożarowice,  
4. Puchaczów, 5. Tarnowo Pod-
górne

Gminy miejsko-wiejskie:  
1. Nowe Warpno 2. Polkowice,  
3. Dziwnów, 4. Kórnik, 5. Oża-
rów Mazowiecki

Gminy miejskie: 1. Krynica 
Morska 2.Karpacz, 3. Lubawa, 
4. Pruszcz Gdański, 5. Limanowa 

Miasta na prawach powiatu:  
1. Gliwice 2. Warszawa, 3. Kro-
sno, 4. Katowice, 5. Dąbrowa 
Górnicza.
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Jak co roku 1 listopada, w dniu 
Wszystkich Świętych, pod-
czas Mszy Świętej na lusow-

skim cmentarzu, Wartę Honorową 
przy grobie gen. Jozefa Dowbo-
ra Muśnickiego pełnili żołnie-
rze 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej im. Generała 
Broni Józefa Dowbora Muśnic-
kiego z Międzyrzecza. Kiedy im 
dziękowaliśmy, to powiedzieli, 
że z przyjemnością spełnili należ-
ny hołd naszemu patronowi, któ-
ry swoją działalnością wojskową 
przyczynił się do odrodzenia Pol-
ski po zaborach. 

Ponadto podczas tegoroczne-
go Dnia Wszystkich Świętych na 
grobie Dowbora złożono kwiaty 
i zapalono ponad 140 zniczy. Po 
skończonej warcie żołnierze mó-
wili nam, że te znicze składały 
dzieci z rodzicami. 

Wszystkim, którzy podczas te-
gorocznych uroczystości Wszyst-
kich Świętych, oddali należny 
hołd Naczelnemu Dowódcy Po-
wstania Wielkopolskiego – ge-
nerałowi broni Józefowi Do-
wborowi Muśnickiemu, składam 
serdeczne podziękowanie. 

~ Józef Grajek

Podziękowanie!

Kącik seniora

Uchwałą zebrania wiejskiego Lusowa, podjętą na zebraniu 
w dniu 21 października, została zmieniona lokalizacja pomnika 
gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Z dotychczasowej (placu 

noszącego imię generała w centrum miejscowości) na teren przy szkole 
podstawowej w Lusowie. Tę zmianę zatwierdziła Rada Gminy na paź-
dziernikowej sesji.

Inicjatorem budowy pomnika jest Towarzystwo Pamięci Generała Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego. Uroczystość odsłonięcia zaplanowano na 
29 grudnia w ramach gminnych obchodów rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego (szczegółowy program zamieszczony zostanie 
w przyszłym numerze gazety).

 ~ ARz

Pomnik  
jednak przy szkole

Zapraszamy mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne, którzy ukończyli 60. rok życia, 
w szczególności: wolontariuszy i osoby, któ-

re już opiekują się w domu osobą starszą lub będą to 
czynić w przyszłości, na bezpłatne szkolenie, które 
przeprowadzone będzie przez profesjonalnie przygo-
towanych lekarzy i pielęgniarki.

W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wie-
dzę teoretyczną z zakresu:

1. Choroby wieku starszego z podziałem na grupy 
oraz metodyka postępowania z podopiecznym w za-
leżności od przydziału do grupy.

2. Podstawy psychologii z elementami umiejętno-
ści nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauka 
podstaw empatii. 

3. Podstawy teoretyczne rozpoznawania zagrożeń 
życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. 

Część warsztatowo-ćwiczeniowa umożliwi zapo-
znanie się z technikami znacznie ułatwiającymi opie-
kę nad seniorem:  

• Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym 
w różnym stopniu niepełnosprawności: specjali-
styczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, spo-
soby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego 
oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie ob-
wodowe, strategia przeciwodleżynowa.

• Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia 
w warunkach domowych: praca na fantomach – umie-
jętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, za-
bezpieczenie podstawowych funkcji życiowych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (8h) 
i praktycznej (8 h) – (4 spotkania po 4 godziny), a każ-
dy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury Przeźmierowo
Termin: 8-11 grudnia 

Szczegóły i zapisy: Janina Przybylska, tel. 605 246 474
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.

Asystent seniora z 
niepełnosprawnością

Wysogotowo

 Zakończono opracowanie projektu na 
wykonanie przebudowy ul. Wierzbowej 
– II etap

 Trwa remont świetlicy

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 
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Wzrastająca liczba za-
chowań problemo-
wych wśród nasto-

latków oraz pojawianie się na 
rynku coraz nowszych środków 
odurzających, w tym dopalaczy 
– to czynniki wywołujące spory 
lęk dorosłych, odpowiadających 
za wychowanie dzieci. Edukacja 
w tym zakresie wydaje się być 
skutecznym sposobem na zmie-
rzenie się z tak ważnym proble-
mem. 

Stąd kolejna inicjatywa dyrek-
cji z Radą Pedagogiczną Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów 
w Baranowie skierowana do ro-
dziców, w ramach „Szkolnego 
programu profilaktyki” adreso-
wanego do wszystkich członków 
społeczności szkolnej.  15 wrze-
śnia w auli gimnazjum odbyło się 
spotkanie z Małgorzatą Biskup, 
byłym oficerem Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu, 
wysokiej klasy ekspertem oraz 
wieloletnim praktykiem. Podczas 
spotkania informacyjnego podzie-
liła się swoją bogatą wiedzą i do-
świadczeniem zarówno z rodzica-
mi uczniów, jak i nauczycielami 
w zakresie szeroko rozumianej 
profilaktyki uzależnień. Profesjo-
nalizm wykładowczyni oraz cie-
kawy temat sprawiły, że rozmowa 
o problemach zagrożeń była kon-
tynuowana podczas późniejszych 
spotkań rodziców z wychowaw-
cami klas.    

Profilaktyka wśród gimnazjalistów

Kształcącym działaniem był 
udział uczniów w zajęciach profi-
laktyczno-edukacyjnych w ramach 
projektu „Akcja dehejteryzacja – za-
loguj się pozytywnie”. Podczas spo-
tkania zaprezentowany został film 
pt. ,,Brak zasięgu”, a następnie mia-
ła miejsce prelekcja. Klasy III gim-
nazjum uczestniczyły w programie 
profilaktycznym, który zorganizo-
wany został przez Komendę Policji 
w Multikinie. Warsztaty prowadzo-
ne przez policjantów oraz projek-
cja głośnego filmu „Amy” miały na 
celu pokazać młodzieży skutki się-
gania po środki odurzające.

W tym samym czasie w szkole 
odbywał się „Dzień profilaktyki”, 
w którym uczestniczyli uczniowie 
klas II. Młodzież wraz z wycho-
wawcami przygotowała smacz-
ne i zdrowe śniadania, a następ-
nie wzięła udział w warsztatach 
prowadzonych przez psychologa 

szkolnego na temat profilaktyki 
uzależnień oraz w zajęciach profi-
laktyczno-edukacyjnych przygo-
towanych przez wychowawców. 

Celem tych działań jest zachę-
cenie młodzieży do aktywnego 
i twórczego życia bez środków psy-
choaktywnych, uzależnień i prze-
mocy oraz stworzenie okazji do 
refleksji nad własnym postępowa-
niem. Oferta edukacyjna skierowa-
na do rodziców przez gimnazjum 
w Baranowie obejmuje również 
cykl warsztatów prowadzonych 
przez szkolnego psychologa. 
Świadomość o tym, jak ważnym 
elementem jest poszerzanie wiedzy, 
dzielenie się doświadczeniami oraz 
współpraca na linii rodzic – szkoła, 
jest powodem, dla którego podobne 
działania będą podejmowane w ko-
lejnych miesiącach roku szkolnego.

~Monika Garcon,  
Tomasz Cierzniak

Mieszkańcy Sadów wyjechali w okolice 
Miedzichowa na grzybobranie oraz pik-
nik zorganizowany przez Sołtysa i Radę 

Sołecką. Miejscem docelowym było gospodarstwo 
agroturystyczne, otoczone pięknymi sosnowo-brzo-
zowymi lasami. 

Pomimo niezbyt udanych zbiorów (niestety to 
efekt długotrwałej suszy) grzybiarze w dobrych hu-
morach rozpoczęli piknik, na którym czekała smacz-
na grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem, pieczo-
ne kiełbaski oraz przygotowane przez mieszkanki 
Sadów wyśmienite placki, kawa, herbata. Warto było 
jechać: pogoda cudna, atmosfera wspaniała i to zdro-
we powietrze w lesie! ~ Elżbieta Nowaczyk

Październikowe grzybobranie

Na temat 
profilaktyki 
uzależnień mó-
wiła Małgorzata 
Biskup
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W dniach 9-11 października mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć w wycieczce do 
Karpacza, którą zorganizował Sołtys Tar-

nowa Podgórnego wraz z Radą Sołecką.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Wrocławia. Tutaj 

w specjalnie zbudowanej rotundzie-muzeum podzi-
wialiśmy obraz „Panoramę Racławicką”. W dalszej 
kolejności zwiedzaliśmy wrocławską Starówkę z po-
pularnym Rynkiem Głównym, zaliczanym do naj-
większych w Europie. 

Niezapomnianą i pełną wrażeń atrakcją było zwie-
dzanie Afrykarium. W tunelu o długości ok. 18 me-
trów nad naszymi głowami przepływały płaszczki 
i rekiny. Mogliśmy również podziwiać rafę koralową 
Morza Czerwonego z całą gamą przeróżnych rybek. 

Następnego dnia ruszyliśmy w trasę, której celem 
była Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy i zara-
zem całych Sudetów (dziękujemy Piotrowi Owcza-

Śnieżka zdobyta przez Tarnowo

rzowi za zorganizowanie wjaz-
du kolejką na sam szczyt góry od 
czeskiej strony!). 

Zarówno pogoda jak i humo-
ry dopisywały nam przez całą 
wycieczkę. Wróciliśmy bogat-
si o nowe doświadczenia i niesa-

mowite wspomnienia! Serdecznie 
dziękujemy Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej za zorganizowanie wy-
cieczki i z niecierpliwością czeka-
my na kolejne!

~ uczestnicy

Regionalny System Ostrze-
gania RSO to usługa, któ-
ra umożliwia powiada-

mianie o lokalnych zagrożeniach, 
zarówno na stronach interneto-
wych urzędów wojewódzkich, 
jak i w naziemnej telewizji cyfro-
wej, w programach regionalnych, 
a także w aplikacji na telefon. 

Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia 
przed najważniejszymi zagroże-
niami można otrzymywać rów-
nież poprzez komunikaty SMS. 
Korzystanie z tego kanału jest 
bezpłatne dla użytkownika i nie 
wiąże się z koniecznością akty-
wowania takiej usługi. Nie ma za-
tem potrzeby podawania swojego 
numeru telefonu do bazy nume-
rów czy informacji o lokalizacji 
użytkownika. Nie ma również po-
trzeby włączania tej funkcji – jest 
ona niezależna od aplikacji RSO.

Komunikat na swój telefon ko-
mórkowy otrzyma każdy obywa-
tel będący w zasięgu sieci (pod 
warunkiem, że nie wyłączy ta-
kiej opcji w ustawieniach tele-
fonu). Tą drogą przekazywane 
są wyłącznie najistotniejsze ko-
munikaty i ostrzeżenia, dotyczą-
ce najpoważniejszych zagrożeń, 
w szczególności ostrzeżeń alar-
mowych o przewidywanych du-
żych skutkach i zasięgu.

OPRACOWANO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Informujemy, iż w Gminie Tarnowo Podgórne została 
przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest. Na podstawie zebranych danych 
opracowano aktualizację “Programu Usuwania Azbestu 
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”.

W Programie między innymi zostały wytyczone cele, 
zadania strategiczne, oraz działania prowadzące do ich 
realizacji. 

Dokument ten pozwoli na uzyskanie środków 
zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania 
odpadów azbestowych.

W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz na stronie 
internetowej można zapoznać się z projektem 

“Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbestu 
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”

Zaaplikuj RSO i bądź ostrzegany
Dodatkowo na smartfonach 

można zainstalować aplikację mo-
bilną RSO (w wyszukiwarkę na-
leży wpisać słowa kluczowe RSO 
lub Regionalny System Ostrzega-
nia, a po zainstalowaniu  wybrać 
dowolne województwo). Umożli-
wia ona dostęp do komunikatów, 
generowanych przez wojewódz-
kie centra zarządzania kryzyso-
wego urzędów wojewódzkich na 
terenie całego kraju (dotyczy to 
każdego województwa). 

Komunikaty/ostrzeżenia roz-
powszechniane w ramach RSO 

obejmują następujące kategorie 
tematyczne: 

• ogólne,
• meteorologiczne,
• drogowe
• hydrologiczne,
• stany wód (wodowskazów).
Aplikacja zaopatrzona zosta-

ła również w część zawierającą 
poradniki postępowania w sytu-
acjach kryzysowych.

Zachęcamy do korzystania rów-
nież z tej możliwości otrzymywa-
nia komunikatów i ostrzeżeń

~ ARz
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Każdy akt USC musi 

być przeniesiony do 

wirtualnej przestrzeni

27 października w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo 
Podgórne odbyło się 

spotkanie kierowników i pracow-
ników Urzędów Stanu Cywilne-
go. 

Prowadzący seminarium – Jan 
Wojtala z TECHNIKI IT S.A Gli-
wice – od lat współpracuje z urzę-
dami stanu cywilnego. Podczas 
konferencji zaprezentował naj-
nowsze rozwiązania techniczne, 
umożliwiające przeniesienie ak-
tów z dotychczasowych aplikacji 
do rejestrów stanu cywilnego.

Rok 2015 jest rokiem przeło-
mowym w zakresie rejestracji 
stanu cywilnego. Nowa ustawa 
Prawo o aktach stanu cywilnego 
wprowadziła liczne, wręcz rewo-
lucyjne zmiany, m.in. utworzo-
ny został rejestr stanu cywilnego. 
Jest on prowadzony przez mini-
stra właściwego do spraw we-
wnętrznych, w systemie teleinfor-
matycznym. 

Co to znaczy? Obecnie wszyst-
kie akty powstają w świecie wir-
tualnym, a papierowe księgi od-
chodzą do lamusa. Poważnym 
zadaniem, przed którym teraz po-
stawione są urzędy stanu cywil-
nego, to kwestie związane z wy-
dawaniem odpisów aktów. Odpis 
aktu wprawdzie można pozyskać 

w każdym urzędzie, ale zanim to 
nastąpi akt ten musi zostać prze-
niesiony (czyli zmigrowany) z pa-
pierowej księgi lub dotychczaso-
wego programu do wirtualnej 
przestrzeni tak, by był dostępny 
dla każdego kierownika USC. 

Ustawodawca określił terminy, 
w których akt ma być przeniesio-
ny. Jeżeli wniosek o wydanie od-
pisu aktu stanu cywilnego zosta-
nie złożony do kierownika, który 
przechowuje księgę stanu cywil-
nego prowadzoną na podstawie 
przepisów dotychczasowych, to 
dokonuje on przeniesienia aktu do 
rejestru stanu cywilnego w termi-
nie 7 dni roboczych od dnia zło-
żenia wniosku. Jeżeli wniosek 
o wydanie odpisu zostanie złożo-
ny do kierownika usc, który nie 
przechowuje księgi, przeniesie-
nia aktu dokonuje się w terminie 
umożliwiającym wydanie odpisu 
w ciągu 10 dni roboczych od zło-
żenia wniosku. 

Większość małych urzędów 
wywiązuje się z zadań zachowu-
jąc ustawowe terminy. Niestety 

duże urzędy mają poważne opóź-
nienia w migracji aktów. 

Jak powiedział Mariusz Ko-
peć Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego z Poznania: Dla dużych 
Urzędów, w których przecho-
wywane są setki tysięcy doku-
mentów, to bardzo czasochłonna 
praca. A jednocześnie wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że to bar-
dzo odpowiedzialne zadanie. Nie 
można sobie pozwolić na wpro-
wadzenie błędnych zapisów, znie-
kształcających treść danych.

Konferencja, która odbyła się 
w Tarnowie Podgórnym, miała 
na celu zapoznanie możliwości 
programu, który będzie pomocny 
przy przenoszeniu aktów do wir-
tualnego rejestru stanu cywilne-
go. Ministerstwo planuje dokona-
nie grupowej migracji aktów co 
będzie prawdziwym wyzwaniem 
zatem należy szukać rozwiązań, 
które nam w tym pomogą.

~ ARz (info USC TP)

Jak usprawnić proces wydawania odpisów?

Krystyna Semba z Luso-
wa, kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca „Lusowia-

cy”, został zaproszona do progra-
mu „Kuchnia Lidla”, do odcinka 
poświęconego przygotowywaniu 

Nasza Krysia w Kuchni Lidla!
gęsiny. Zaproponowała przepis na gęś duszoną w pomarańczach, poda-
waną z tradycyjną wielkopolską pyzą i modrą kapustą. Wszystkie od-
cinki, a także przepisy na gęsinę (w tym oczywiście przepis Pani Kry-
styny) są dostępne na www.kuchnialidla.pl w zakładce Dorota, Karol 
i Goście.

~ ARz



 listopad 2015 \ sąsiadka~czytaj \      13

aktualności

W kwietniu 2012 roku 
powstało Stowarzy-
szenie Sołtysów Po-

wiatu Poznańskiego, którego 
członkami są również sołtysi na-
szej Gminy. Od początku funkcję 
prezes pełni Zbigniew Tomaszew-
ski. Z jego inicjatywy w ubiegłym 
roku gminy Powiatu Poznańskie-
go wraz ze Stowarzyszeniem Soł-
tysów ufundowały sztandar, który 
jest przechodni, tzn. co pół roku 
przekazywany jest kolejnej gmi-
nie. Pierwszy otrzymał go Buk, 
natomiast teraz został przekaza-
ny w nasze ręce – miało to miej-
sce 4 lipca, w trakcie uroczysto-

ści kościelnych podczas pierwszej 
pielgrzymki sołtysów do obrazu 
Matki Bożej Różańcowej Kór-
nickiej. Nasz poczet sztandarowy 
stanowili sołtysi: Góry – Tomasz 
Jezierny, Lusówka – Zdzisława 
Piszczyńska oraz Przeźmierowa – 
Katarzyna Preyer. 

Sołtysi z pielgrzymką 

Po mszy pielgrzymi i zapro-
szeni goście, prowadzeni przez 
Orkiestrę Dętą Śremskiego To-
warzystwa Muzycznego, prze-
maszerowali wspólnie do remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kórniku. Tu zostały wręczone 
medale Zasłużony dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego przyznane 
przez Marszałka Marka Woźnia-
ka. Odznaczono trzech sołtysów, 
w tym dwóch z naszej Gminy: 
Zygmunta Gałkę, byłego sołtysa 

Sierosławia za 42 lata pełnienia 
funkcję sołtysa oraz Jerzego Pa-
pycha, sołtysa Rumianka za peł-
nienie funkcji od 38 lat. Gratulu-
jemy!

Oprócz szerokiego grona soł-
tysów w uroczystościach udział 
wzięli goście honorowi: Mar-
szałek Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Wojciech Jan-
kowiak, Dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Beer, Starosta Powiatu 
Poznańskiego Tomasz Łubiń-
ski, Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Czachura, Wicedyrek-
tor Krus w Poznaniu Mirosła-
wa Kaźmierczak oraz wójtowie, 
burmistrzowie i sołtysi Powia-
tu Poznańskiego - naszą Gmi-
nę reprezentowali Wójt Tadeusz 
Czajka i I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat. 

Sztandar Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego jest wystawiony 
w holu naszego Urzędu Gminy. 
Będzie także obecny na gmin-
nych uroczystościach, m.in. pod-
czas obchodów Święta Niepodle-
głości.

~ ARz

Medale Zasłużony dla Województwa wręczył Mar-
szałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (od 
lewej: Wojciech Jankowiak, Jerzy Papych, Zygmunt 
Gałka).

Auto foto: Paweł Wójkiewicz, 
www.kornik.naszemiasto.pl

Zasłużeni dla Województwa 
Wielkopolskiego: Zygmunt 
Gałka i Jerzy Papych

Za nami pierwsze organi-
zacyjne spotkanie sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. 
24. Finał zaplanowano na 10 

stycznia 2016 r. Tego dnia naj-
ważniejsze wydarzenia w naszej 
Gminie odbędą się na hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym – tu prze-
prowadzimy licytacje, przygotu-
jemy liczne stoiska i atrakcje dla 
dużych i małych, tu na pewno bę-
dzie Kącik Wędrującej Książki 
UTW. Ale to nie wszystko! Jak 
co roku dużo będzie się działo 
na kręgielni Vector, do której już 
dziś zapraszamy na wielkoorkie-
strowe kulanie. Kurkowe Brac-
two Strzeleckie organizuje strze-
lanie dla Orkiestry. Odbędzie się 

WOŚP – zaczynamy
także bieg dla WOŚP. 
Nowością będzie pro-
gram przygotowany w 
Przeźmierowie na ma-
łej sali gimnastycznej 
(w tzw. starej kotłowni). 

Szczegółową listę wy-
darzeń przedstawimy w ko-
lejnym numerze gazety są-
siadki~czytaj. Ale już teraz  
przyjmujemy propozycje atrakcji, 
zbieramy fanty na loterię i licyta-
cje (jak pokazuje doświadczenie 
lat ubiegłych zlicytować potrafi-
my wszystko). Czekamy na książ-
ki, które będzie można wymienić 
za datek na Orkiestrę. Jesteśmy 
otwarci na Państwa propozycje 

Szefem Sztabu jest Barbara 
Wypuszcz (tel. 61 8959 303), a na 

pytania wolontariuszy odpowiada 
Dorota Błoch, tel. 61 8959 233.  
Fanty można także dostarczyć do 
Filii w Przeźmierowie – prosimy 
o kontakt w tej sprawie z Elżbietą 
Neumann (tel. 61 2275 872). 

Zapraszamy! ~ ARz
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wspomnienie

Historia. Co w sobie ma takiego, że można się 
w niej i dla niej zatracić? Często pytam o to 
sam siebie w związku z tym cyklem artyku-

łów. Nie chciałbym bowiem, by przylgnęła do mnie 
łatka kogoś nadmiernie zapatrzonego w przeszłość. 
Mam ogromny sentyment do czasów minionych. Ale 
z drugiej strony całkiem nowoczesne poglądy i wiele 
pomysłów wybiegających daleko w przyszłość. Iden-
tyfikacja tej swoistej równowagi umysłu jest dla mnie 
niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście codzien-
nej działalności samorządowej. Całkiem niedawno, 
w którymś ze swych poprzednich tekstów podsumo-
wujących dwuletnią działalność, wysłałem na tych ła-
mach sygnał, że zamierzam zakończyć tego typu nar-
rację. Było mi niezwykle przyjemnie, gdy zewsząd 
dochodziły i ciągle dochodzą liczne głosy protestu 
i zachęty do kontynuacji tej swoistej historyczno-et-
nograficznej „pisaniny”. Moi rozmówcy nie tylko nie 
przyjęli do wiadomości tej deklaracji, ale co więcej 
wskazywali konkretne tematy z przeszłości Przeźmie-
rowa, którymi powinienem się zająć. 

Z rozmów wynika, że wielu interesuje historia naj-
starszych budowli i budynków w Przeźmierowie. Spo-
śród kilkunastu z nich najbardziej barwne dzieje do-
tyczą architektonicznej perełki, położonej przy ul. 
Leśnej, będącej obecnie siedzibą przedszkola „Czaro-
dziejski Zamek”, a także miejscem zamieszkania za-
służonych nauczycieli. Temat jest już dość wyeksplo-
atowany, niemniej jednak wciąż pojawiają się nowe 
fakty z nim związane. I warto się nimi podzielić. 

Początki tego pięknego w formie budynku sięgają 
drugiej połowy lat 30-tych. W marcu 1936 r. zarząd 
Koła Poznańsko-Pomorskiego Związku Księgarzy 
Polskich wystąpił z inicjatywą wybudowania schro-
niska dla księgarzy emerytów, wdów i sierot po księ-
garzach. Parcelę o pow. 7 000 m2 oraz 40 000 cegieł 
podarował na ten cel poznański szef tej przedwojennej 
potężnej organizacji księgarskiej Stefan Gąsiorowski. 
Księgarzom niezwykle spodobała się lokalizacja w le-
sie, otwarta przestrzeń i wijąca się malowniczo Prze-
źmierka. Heroicznym wysiłkiem zbierano wśród tej 
grupy zawodowej – niezwykle licznej i bogatej przed 
wojną – środki na realizację budynku. W połowie 
1939 r. gmach został oszklony i pokryty dachem. Tak 
zastała go II wojna światowa. W okresie okupacji 
z początku dom ten został przydzielony na potrzeby 
NSDAP, jednak struktur partii nazistowskiej z oczy-
wistych względów nie udało się Niemcom na naszym 
terenie zbudować. W końcu 1939 r. budynek prze-

Stoi pewien dom… czyli opowieść o tym,  
jak rozpacz księgarzy stała się radością dzieci!

kazano wojsku okupanta. Stacjo-
nowało tam kilkunastu żołdaków 
148 Grenzschutz Regiment Wehr-
machtu (tej samej jednostki, która 
pacyfikowała Poznań we wrześniu 
1939 r.). Kiedy na początku lute-
go 1940 r. udała się ona podbijać 
wschód Polski przez kilka miesię-
cy budynek stał pusty. Niemieckie 
okupacyjne służby medyczne wi-
zytowały go kilkakrotnie w celu 
zbadania możliwości zorganizo-
wania w nim miejsca rekonwale-
scencji dla rannych żołnierzy. Nic 
z tego jednak nie wyszło i już do 
końca wojny budynek był jedynie 
od czasu do czasu wykorzystywa-
ny przez żołnierzy z ochrony lot-
niska Ławica. Świadkowie mówią 
o nocnych libacjach i strzałach, 
które stamtąd słyszano. 

Koniec wojny zastał budynek 
z powybijanymi szybami zde-
wastowany i rozkradziony. Jako 
obiekt wykorzystywany militarnie 
podczas wojny trafił pod jurysdyk-
cję polskich władz wojskowych. 
W końcu 1945 r. budynek został 
zwrócony Związkowi Księgarzy, 
który z dobrowolnych składek 
kontynuował budowę i uzupełniał 
zniszczenia. Nie na długo jednak. 
W lipcu 1949 r. dokonano nacjo-
nalizacji księgarstwa w Polsce, 
delegalizując instytucję, będącą 
właścicielem budynku. Pod koniec 
1950 r. całą nieruchomość przeka-
zano Skarbowi Państwa. Księga-
rze nigdy się z tym nie pogodzili. 
Przez dwa lata władze PRL utrzy-
mywały tam koło gromadzkie Sa-
mopomocy Chłopskiej, przygo-
towując to miejsce jako siedzibę 
Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Przeźmierowo było wtedy stolicą 
gromady, a nie było wtedy jesz-
cze gmin. Budynek służył wte-
dy mieszkańcom jako miejsce 
potańcówek, a jego balkon jako 

efektowna scena dla improwizo-
wanych występów artystycznych 
na całkiem dobrym poziomie. 22 
czerwca 1953 r. na skutek przy-
bywania liczby uczniów w pobli-
skiej szkole położonej na prywat-
nej posesji przekazano budynek 
na potrzeby edukacji. Przybyło 12 
izb lekcyjnych i 2 mieszkania dla 
nauczycieli. Wyłącznie w wyniku 
tzw. „czynów społecznych” pra-
cą mieszkańców dokonano znacz-
nych przeobrażeń budynku i prac 
przystosowawczych. Szkoła pod-
stawowa działała tu do 1968 roku. 
Placówką zawiadywała nieocenio-
na p. kierownik Maria Apolinar-
ska. Osoba godna najwyższych 
laurów i zaszczytów. 6 paździer-
nika 1969 r., po kilkumiesięcznych 
pracach adaptatorskich, otwarto 
w tym miejscu przedszkole dla 35 
dzieci. Przedszkole rozrastało się 
i funkcjonowało tam do 2011 r. 
W pozostałych pomieszczeniach 
aż do końca swoich dni w 1974 
r. znalazła swoją siedzibę wspo-
mniana już Gromadzka Rada Na-
rodowa. W piwnicach od końca lat 
60-tych prawie do 1990 r. funkcjo-
nowała z kolei centrala Telekomu-
nikacji Polskiej. Do dziś niektórzy 
mieszkańcy wspominają pracują-
cego tu jowialnego montera p. Ko-
łodziejczaka, dosłownie łatającego 
drutem sieć stacjonarnej telefonii. 
Dziś, choć znów w budynku tym 
słychać dziecięcą wrzawę, to miej-
sce jest już zupełnie inne. Nie ma 
rzeczki, stawków pokrytych rzę-
są, nie ma dzikiej przyrody, bez-
kresnej przestrzeni, nie kumkają 
już żaby. Mimo zaawansowanych 
prac adaptacyjnych budynek spra-
wia wrażenie jakby… cierpiał i tę-
sknił za blaskiem, jaki mógłby od 
niego bić! Cierpię i ja…

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Wielokrotnie pisałem, że 
bez wspólnych działań 
trudno jest osiągnąć 

pożądany poziom bezpieczeń-
stwa. 

Październik obfitował w akcje 
prowadzone przez strażników 
wspólnie z policjantami. Wie-
le z nich nakierowanych było na 
poprawę bezpieczeństwa w re-
jonach obiektów oświatowych. 
Niestety nie obyło się bez man-
datów dla kierowców, którzy 
w sposób rażący naruszali prze-
pisy ruchu drogowego. Nadal 
bowiem zdarzają się przypadki 
niezgodnego z przepisami prze-
wożenia dzieci. W czasie działań 
zaobserwować można było pew-
ną prawidłowość: jeżeli w da-
nym dniu w rejonie szkół czy 
przedszkoli pojawiali się umun-
durowaniu funkcjonariusze, to 
wtedy większość stosowała się 
do przepisów ruchu drogowego: 
rodzice bądź opiekunowie korzy-
stali z wyznaczonych przejść dla 
pieszych, a kierowcy stosowa-
li się do przepisów związanych 
z postojem czy zatrzymaniem 
pojazdów. Niestety ze zgłasza-

Bezpieczeństwo – kolejna odsłona 
nych Straży Gminnej interwencji 
wynika, że sytuacja wygląda ina-
czej kiedy nie ma umundurowa-
nych funkcjonariuszy. A bezpie-
czeństwo dzieci to nasza wspólna 
sprawa!

Podczas takich akcji pojawiły 
się także komentarze zmotoryzo-
wanych rodziców na temat dowo-
żenia dzieci autobusami do szkół: 
dlaczego autobus podjeżdża tak 
blisko budynku i utrudnia ruch 
samochodowy przy szkole. Przy-
pominam zatem, że możliwość 
korzystania z autobusu szkolne-
go jest bezpośrednio powiąza-
na z obowiązkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa przyjeżdżającym 
dzieciom.  

Przypominam o zakazie spa-
lania odpadów w instalacjach 
grzewczych: prowadzi to do za-
nieczyszczania otoczenia, w któ-
rym mieszkamy – powietrza, 
którym oddychamy. A przecież 
wszystkie odpady są odbierane 
z terenu nieruchomości, więc nie 
ma potrzeby ich spalania. Strażni-
cy, po otrzymaniu zgłoszenie o ta-
kim fakcie, podejmują czynności 
wyjaśniające. Często okazuje się 

jednak, iż nie są spalane odpady, 
tylko złej jakości opał. 

W ostatnim czasie strażnicy 
znaleźli porzucone dwa rowery: 
pierwszy w Przeźmierowie, na-
tomiast drugi w Tarnowie Pod-
górnym. Pomimo umieszczenia 
informacji w portalach interneto-
wych, ich właściciele nie zgłosili 
się. Jeżeli ktoś rozpoznaje swoją 
własność, to proszę o kontakt ze 
Strażą Gminną, tel. 61 8147 986. 

Na przełomie października i li-
stopada prowadzona jest corocz-
na Akcja Znicz. Również w tym 
roku strażnicy gminni pełni-
li służbę w rejonach cmentarzy. 
Pomimo dużego natężenia ruchu 
zapewniona została płynność ru-
chu. Kierowcy zwracali uwagę na 
wprowadzone zmiany w organi-
zacji ruchu w rejonach cmentarzy 
i  nie jeździli „na pamięć”, tylko 
stosowali się do aktualnego ozna-
kowania. 

~ Artur Szeląg  -  Komendant 
Straży Gminnej

Zarząd Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań podjął de-
cyzję o przeprowadzeniu 

badania i stworzeniu diagnozy 
potrzeb mieszkaniowych osób, 
żyjących na terenie działania Sto-
warzyszenia. Projekt ma służyć 
ocenie zamieszkiwanych lokali 
i osiedli oraz poznaniu preferen-
cji wobec nowych mieszkań i do-
mów. Rozwinięciem jest badanie 
„Mieszkam – Zmieniam” – dzięki 

Wypełnij ankietę Metropolii Poznań
niemu można zgłosić i opisać własny pomysł na zwiększenie atrakcyj-
ności zamieszkiwanej okolicy. 

Zapraszamy zatem do wypełnienia anonimowych ankiet, dostępnych 
na stronie internetowej naszej Gminy (www.tarnowo-podgorne.pl) lub 
na stronie Stowarzyszenia (www.aglomeracja.poznan.pl). Zostaną one 
automatycznie przesłane do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
gdzie materiały zostaną opracowane przez specjalistów. Jednocześnie 
już teraz informujemy, że w ramach następnego etapu badań ankieterzy 
odwiedzą mieszkańców gmin i przeprowadzą wywiady bezpośrednie. 

Realizacja projektu jest finansowana ze środków Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań. 

~ ARz (info Metropolia Poznań)

Mikołajki z Radiem Zet Gold
Pasaż przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie

5 grudnia (sobota), 10.00 – 14.00
W programie: spotkanie z prawdziwym Mikołajem,  atrakcje dla dzieci, występy artystyczne,  

konkursy i wiele innych. Wszystko w klimacie Świąt Bożego Narodzenia! Zapraszamy!
Organizator: Pasaż Przeźmierowo, Partner akcji: Gmina Tarnowo Podgórne
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 sprawozdanie

Program XVII sesji zaowoco-
wał licznym udziałem zain-
teresowanych mieszkańców, 

stowarzyszeń i przedsiębiorców. 
Wszystko to miało wpływ na niespo-
tykaną dramaturgię obrad. Ścierają-
ce się racje i wielowątkowa dyskusja 
rozbudziły emocje doprowadzając 
do wyczerpania się przewidzianego 
w Statucie Gminy czasu na obrady. 
Zaszła więc konieczność przerwa-
nia sesji i przeniesienia jej na kolejny 
termin. Spowodowało to niezwykle 
rzadko spotykaną sytuację, że sesja 
Rady Gminy, która rozpoczęła się 20 
października, zakończyła się tydzień 
później tj. 27 października. 

Gorącym tematem, który stał się 
bezpośrednim powodem opisane-
go wyżej stanu rzeczy, była sprawa 
ewentualnego uchwalenia w tym 
dniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Szamotulskiej 
(tzw. teren firmy Agrobex). Plan ten 
to jeden z najdłużej procedowanych 
dokumentów tego typu w całej hi-
storii nowego samorządu. Nie dały 
mu rady bez mała 4 kadencje. Nie-
stety przedłużający się okres legisla-
cji z różnych względów nie wyszedł 
pracom nad tym planem na dobre. 
Bez wchodzenia w sekwencje fak-
tów z nim związanych (znanych nie-
mal wszystkim mieszkańcom Bara-
nowa) stwierdzić trzeba, że w chwili 
obecnej mamy do czynienia z nie-
zwykle niekorzystną dla ładu prze-
strzennego na tym terenie sytuacją 
posiadania przez inwestora ważnych 
pozwoleń na budowę 9 bloków (348 
mieszkań) na powierzchni 2,2 ha. 
Pozwolenia te wydane zostały przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 
W posiadaniu wspomnianej firmy 
znajduje się jeszcze ponad 7 ha grun-
tu przyległego do terenu objętego 
planem. Na znacznej części tego ob-
szaru możliwa jest dalsza zabudowa 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 20-27 października

mieszkaniowa. Mimo że wymienio-
ne pozwolenia opiewają na mieszka-
nia o statusie hotelowym, to sam fakt 
ich istnienia potraktowany został 
w opinii większości radnych jako 
tzw. bomba z opóźnionym zapłonem. 
Podkreślali oni, że ryzyko związane 
z kontynuacją realizacji niechciane-
go blokowiska jest ogromne. Przy-
chylali się do koncepcji utrzymania 
liczby mieszkań, lecz z rozrzuce-
niem ich na ponad dwukrotnie więk-
szej powierzchni, czyli niemal na 
całym nadającym się do zabudowy 
obszarze (ponad 4 ha). Optowali za 
budownictwem w formie 4-miesz-
kaniowych willi miejskich z przy-
stosowaniem już istniejących 2 blo-
ków do charakteru i wyglądu tychże. 
Inni członkowie Rady z kolei, obser-
wując opieszałość w prowadzeniu 
przez firmę Agrobex przedmiotowej 
inwestycji, wychodzili z założenia, 
że inwestor zaniecha budowy wspo-
mnianych bloków, gdyż nie znajdzie 
nabywców na oferowane w nich 
mieszkania. W związku z tym rad-
ni ci wyrażali pogląd, że jest jeszcze 
czas i możliwość negocjacji zapisów 
mpzp zwłaszcza w kwestii znaczne-
go zredukowania liczby mieszkań 
w planie, a także innych istotnych 
ustaleń w nim zawartych. Odżyła też 
w stanowiskach niektórych przedsta-
wicieli tej części Rady koncepcja po-
wrotu do zabudowy jednorodzinnej. 
Właśnie różnice w oszacowaniu opi-
sanego ryzyka powstania koszmar-
nych bloków legły – w mojej opi-
nii – u podstaw opisanej polaryzacji 
poglądów, a w szczególności skłon-
ności do poszukiwania kompromi-
su radnych w podejściu do założeń 
przedmiotowego planu. W trwającej 
tydzień przerwie wpłynął do Wójta 
sprzeciw 1 121 mieszkańców Ba-
ranowa i Chyb, dotyczący zabudo-
wy tego terenu. Zawarta w Ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym procedura uchwa-
lania rzeczonego planu została na 
pierwszej części sesji rozpoczęta. 
Bezwzględnie musiała więc zostać 
zakończona. Tak pospolite wyraże-
nie dezaprobaty przez mieszkańców 
nie mogło nie zrobić jednak wraże-
nia na Radnych. W głosowaniu wie-
lu z nich przychyliło się do apelu 
Wójta i wstrzymało od głosu pod-
czas rozpatrywania uwag do planu. 

W konsekwencji koniecznym oka-
zała się decyzja Rady o ponowieniu 
procedury planistycznej dla wspo-
mnianego terenu. 

Skupiłem się powyżej na pro-
jekcie, który wzbudził największą 
dyskusję. Bezsprzecznie najważ-
niejszym jednak dokumentem przy-
jętym na recenzowanej sesji był 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na 
lata 2016-2020.To spójny, uzgod-
niony z Radami Sołeckimi i miesz-
kańcami, powiązany z dochodami 
plan najistotniejszych wydatków na 
wspomniane lata. Spośród pozosta-
łych projektów uchwał ważne były 
te dotyczące modyfikacji uchwały 
budżetowej na bieżący rok. W tym 
okresie waga zmian tego rodzaju 
jest szczególna, gdyż ustalone wiel-
kości będą podstawą do planowania 
dochodów i wydatków w projekcie 
budżetu Gminy na 2015 r. Wraca-
jąc do projektów z zakresu plano-
wania przestrzennego wspomnieć 
należy o podjętej przez Radę decyzji 
w sprawie przystąpienia do opraco-
wania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów 
w Górze przy ul. Poznańskiej. Były 
też w programie sesji dwa niezwykle 
miłe akcenty. Pierwszy z nich doty-
czył nadania Szkole Podstawowej 
w Ceradzu Kościelnym imienia Ja-
nusza Korczaka. Drugim było wrę-
czenie dyplomu laureatkom konkur-
su inicjatyw kulturalnych Centrum 
Kultury w Przeźmierowie: zwycię-
żył projekt „Łaziki – bo my łazimy 
i tworzymy” – cykl spotkań dla dzie-
ci inspirowany zmieniającymi się 
porami roku, prowadzący do two-
rzenia różnorodnych form artystycz-
nych umieszczanych w przestrzeni 
publicznej. Twórczyniami projektu 
i jego przyszłymi wykonawczyniami 
są nauczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej w Przeźmierowie: Karolina Wit-
czak, Paulina Dulat-Sawicka i Moni-
ka Derlak-Jelińska. 

Szczegółowy program sesji oraz 
stenogramy wystąpień dostępne 
będą na stronie internetowej Gmi-
ny niezwłocznie po przyjęciu przez 
Radę protokołu. Kolejna sesja Rady 
Gminy odbędzie się 17 listopada. 
Zaproszenie dla wszystkich zaintere-
sowanych jest nieustannie aktualne.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Październikowe spotkanie 
Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców ob-

fitowało w emocje. Ich koloryt 
zmieniał się w zależności od czę-
ści spotkania; na wstępie tarnow-
scy przedsiębiorcy mieli okazję 
uczestniczyć w debacie z posłem 
do Sejmu RP – Waldym Dzikow-
skim, prężnym działaczem Plat-
formy Obywatelskiej. Uczestnicy 
spotkania, korzystając z bezpo-
średniej możliwości zadania waż-
nych pytań, chętnie dyskutowali 
z Posłem o wizji poszczególnych 
ugrupowań kandydyjących w wy-
borach parlamentarnych w zesta-
wieniu z jego wartościami osobi-
stymi i ogólnospołecznymi.

Wśród głosów padających z sali, 
szczególną uwagę przykuła wy-
powiedź Mirosława Wolskiego, 
Członka Zarządu Schattdecor, któ-
ry zaprezentował swoją propozy-
cję systemu wynagradzania w Sej-
mie.  System wynagradzania, który 

TSP – polityczne… niepolityczne rozgrywki

Spotkanie zakończyło się 
w bardzo miłej atmosferze ocze-
kiwania, na nową, ekonomiczną 
i społeczną, powyborczą rzeczy-
wistość w naszym kraju. Paździer-
nikowe spotkanie Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
pokazało, że każdy z lokalnych 
przedsiębiorców może mieć głos 
w sprawie, być blisko kluczo-
wych tematów dla naszego lokal-
nego środowiska, co zawsze po-
zostawia nadzieję na lepsze jurto.
~ Katarzyna Trawińska-Jakubiak

byłby motywujący w perspektywie długoterminowej, 
gdy z upływem kadencji nastałby czas zbierania pozy-
tywnych efektów działań. Dyskusja skierowała się na-
stępnie ku tematowi pozytywnej narracji w polityce.

W drugiej części wieczoru członkowie TSP kon-
tynuowali dyskusje, ale już przy rywalizacji sporto-
wej na kręgielni VECTOR. Został rozegrany corocz-
ny turniej o puchar TSP 2015. Konsekwentnie laur 
zwycięstwa zdobył Prezes TSP Szymon Horowski. 
Na drugim stopniu podium uplasował się Piotr No-
wak, gospodarz tarnowskiej kręgielni. Pięknym pu-
charem i ogromnymi oklaskami uhonorowano  Dag-
marę Skwierczyńską, która osiągnęła trzeci wynik 
turnieju, pokonując wielu mocnych rywali. 

Rankiem 7 listopada grupa mieszkańców wy-
ruszyła na zorganizowaną przez Radę So-
łecką z Przeźmierowa wycieczkę do stolicy 

Dolnego Śląska – Wrocławia. Podczas tych dwóch 
dni zwiedziliśmy wiele ciekawych światów.

Pierwszym z nich był świat zwierząt. Afrykana-
rium we Wrocławskim ZOO za każdym razem po-
trafi zachwycić. W końcu spotkanie ponad dwustu 
gatunków zwierząt, w jednym miejscu pokazuje jaki 
przepiękny jest nasz świat. 

Świat kamieni – w Hali Stulecia podziwialiśmy 
nie tylko architekturę, ale również, ku uciesze głów-
nie pań, targi kamieni. Poznaliśmy bogactwo ziemi, 
feerie barw kamieni, różnorodność struktur i faktur. 

Przeźmierowo we Wrocławiu architektoniczne. Od romanizmu 
i gotyku na Ostrowie Tumskim, 
poprzez architekturę renesansu, 
baroku, klasycyzmu, do neosty-
lów, modernizmu i architektu-
ry tej najbardziej współczesnej, 
z najwyższym budynkiem miesz-
kalnym w Polsce włącznie – Sky 
Tower.

Naszym przewodnikiem przez 
te wszystkie światy był nieocenio-
ny Henryk Witkowski, któremu 
jeszcze raz w imieniu uczestni-
ków wycieczki dziękuję za prze-
kazane nam wiadomości.

Wrocław ukazał nam jeszcze 
jeden świat – Świat ludzi dobrej 
woli. Otóż przez ten weekend wo-
lontariusze we Wrocławiu wyszli 
na ulice, aby Walczyć o Anię, mło-
dą 34 letnią Wrocławiankę u któ-
rej w sierpniu wykryto chłoniaka. 
I choć Ania przegrała to akcja się 
odbyła, aby ratować innych. Dla-
tego też pozwolę sobie na podanie 
adresu www.dkms.pl może ktoś 
nas znajdzie chwilę czasu aby zo-
stać SUPERBOHATEREM.

~ Katarzyna Preyer

I odwieczna prawda, iż prawdzi-
we piękno kryje się we wnętrzu.

Świat muzyki – wieczorem 
udaliśmy się do Opery Wrocław-
skiej na przedstawienie baletowe 
„Jezioro Łabędzie” Piotra Czaj-
kowskiego. Już pierwsze dźwię-
ki muzyki przeniosły nas w inną 
rzeczywistość, w której mogliśmy 
być świadkami losów kolejnej 
tragicznej miłości.

Świat malarstwa – „Panora-
ma Racławicka” przeniosła nas 
w inny czas – czas walki o Nie-
podległą Polskę. Tuż przed świę-
tem Niepodległości odbyliśmy 
krótką lekcję historii.

Świat architektury – Wrocław 
przywitał nas przepiękną pogo-
dą, więc zwiedzanie jego skarbów 
architektonicznych było wielką 
przyjemnością i dla wielu o wie-
le za wcześnie się skończyło. We 
Wrocławiu, tak jak w podręczni-
ku architektury, prześledzić moż-
na wszystkie najważniejsze style 
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POselskie wieści

W dniu 29 września od-
było się ostatnie po-
siedzenie ustępującej 

Rady kadencji 2011-2015. W po-
siedzeniu uczestniczyli: Starosta 
Jan Grabkowski, Członek Za-

rządu Powiatu Zygmunt Jeżew-
ski, dyr. Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Elżbieta Bija-
czewska, dyr. Wydziału Spraw 

Powiatowa Społeczna Rada  
ds. Osób Niepełnosprawnych

Społecznych i Zdrowia Teresa Gromadzińska, pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder. 

Przewodnicząca Rady Krystyna Semba przedłożyła sprawozdanie 
z działalności na ręce Starosty, który podziękował za współpracę ustę-
pującej Radzie. Na tym posiedzeniu Starosta Jan Grabkowski wręczył 
akty powołania nowo wybranej Radzie, która 5 października ukonstytu-
owała się następująco: 

- Anita Wachowiak – Przewodnicząca Rady, 
- Krystyna Semba – Wiceprzewodnicząca, 
- Karolina Kasprzak – Sekretarz, 
- Krzysztof Błaszyk – Członek Rady, 
- Irena Skrzypczak – Członek Rady. 

Do zakresu działań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierza-
jących do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacja ich praw, opiniowanie projektów uchwał i programów 
przyjmowanych przez Radę Powiatu pod katem skutków dla osób nie-
pełnosprawnych.

Praca w Radzie oparta jest na wolontariacie. Członkowie nie korzy-
stają z diety, nie mają prawa zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia, 
ani za uczestnictwo w imprezach, organizowanych przez organizacje 
pozarządowe różnych miejscach powiatu.

Z wyrazami szacunku Krystyna Semba 
~ Wiceprzewodnicząca Rady ds.ON 

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy oddane na moją kandydaturę 

w ostatnich wyborach parlamentarnych. Tak wysoki wynik wyborczy 
odczytuję jako wyraz Państwa uznania dla mojej dotychczasowej pra-
cy na rzecz Wielkopolski. To także dowód zaufania dla prezentowanej 
przeze  mnie wizji rozwoju naszego regionu. Zapewniam, że możliwość 
reprezentowania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Poznaniaków 
jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

Na progu nowej kadencji zobowiązuję się do odpowiedzialnej i rze-
telnej służby parlamentarnej. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by 
moje doświadczenie, zdobyte zarówno w ławach poselskich jak i pod-
czas rozmów z Państwem – mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne 
– wykorzystać dla dalszego rozwoju Wielkopolski. 

Pozostaję otwarty na Państwa prośby, sugestie i wskazówki. Zapra-
szam do rozmów w Biurze Poselskim oraz podczas spotkań w Gminie 
Tarnowo Podgórne. 

Z pozdrowieniami
Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Rada reprezentuje 

środowisko osób 

niepełnosprawnych
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Wiadomości brackie

Zgodnie ze statutem, po upływie trzyletniej ka-
dencji, 19 października, odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 

Stowarzyszenia „Pojednanie Tarnowo Podgórne-
-Blitzenreute”.

Zebranie poprzedziła kontrola Komisji Rewizyj-
nej, która nie stwierdziła uchybień w zapisach księ-
gowych i zasadności wydatków i zawnioskowała 
o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu 
jawnym absolutorium zostało jednogłośnie przyjęte. 

W wyniku wyborów Zarząd Stowarzyszenia ukon-
stytuował się w następującym składzie:

- Renata Brońska – prezes,
- Barbara Wypuszcz – wiceprezes,
- Piotr Owczarz – wiceprezes,
- Genowefa Buszko – skarbnik,
- Teresa Owczarz – sekretarz,

W dniu 24 października w Tarnowie Pod-
górnym odbyła się IX edycja zawodów 
o Puchar Przechodni Prezesa Zjedno-

czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zawo-
dy otworzył Prezes Zjednoczenia brat Adam Gołem-
bowski. Do rywalizacji stanęli członkowie bractw 
z Budzynia, Żor, Września, Swarzędza, Wronek, Ło-
dzi, Witkowa, Mieściska, Piły, Grodu Przemysława, 
Sierakowa, Mieszkowa, Poznań 1253, Bractwa Po-
znańskiego, Kościana, Mosińsko-Puszczykowskie, 
Szamotuły, Kórnika. Po zaciętej walce puchar zdo-
był brat Zbigniew Winiatorski z KBS Żory, któremu 
składamy serdeczne gratulacje. W sumie rywalizo-
wano w ośmiu, konkurencjach. Oto wyniki: 

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki: 1. Brat Grzegorz Jaskuła – KBS Sieraków, 

2.Waldemar Kubiak – KBS Tar-
nowo Podgórne, 3. Jerzy Nowak 
– KBS Swarzędz,

Tarcza Kołkowa: 1. Brat Grze-
gorz Jaskuła – KBS Sieraków, 
2. Brat Aleksander Mitkowski –
KBS Września,3. Jerzy Nowak – 
Września,

Tarcza Pistoletowa: 1. Brat 
Grzegorz Jaskuła – KBS Siera-
ków, 2. brat Krzysztof Cieślik – 
KBS Tarnowo Podg., 3. Jerzy No-
wak – Września,

Zapadki: 1. Brat Aleksander 
Mitkowski – KBS Września, 2. 
Brat Zbigniew Szabelski – KBS 
Tarnowo Podg., 3. Brat Grzegorz 
Jaskuła – KBS Sieraków,

Tarcza Pań: 1. Siostra Hali-
na Dutkiewicz – KBS Tarnowo 
Podgórne, 2. Siostra Renata Ma-
ciejewska – KBS Tarnowo Podg. 
3. Siostra Dorota Kubiak – KBS 
Tarnowo Podg.

Tarcza Punktowa (pneumatyk 
dla młodzieży): 1. Kamil Bączyk 
– Tarnowo Podg. 2.Miłosz Kam-
za, 3. Mikołaj Mazantowicz

Kur: 1. Brat Adam Kubiak – 
KBS Tarnowo Podgórne, 2. Sio-
stra Dorota Kubiak – KBS Tar-
nowo Podgórne. 3. Kamil Bączyk 
–Tarnowo Podg.

Dodatkową nagrodę losowaną 
wśród wszystkich strzelających 
o puchar Prezesa Zjednoczenia 
KBS RP odebrał brat Lech Or-
lik z Sierakowa, który szczęśliwy 
wrócił do domu z nowym telewi-
zorem. Nagrody wręczali Prezes 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP Adam Gołem-
bowski i Wójt Tadeusz Czajka. 
Kolejne zawody odbędą się za rok 
– już teraz wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00 – 20.00. ZA-
PRASZAMY MŁODZIEŻ ZA-
INTERESOWANĄ SPORTEM 
STRZELECKIM.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne.  

Wybory w „Pojednaniu”
- Regina Kunysz – członek,
- Anna Dekiert – członek,
- Zuzanna Bartosik – członek.
Do Komisji Rewizyjnej wybra-

no Mieczysławę Starostę na sta-
nowisko przewodniczącej oraz 
członków Ewę Zborowską-Wie-
czerzak i Romana Tomaszewskie-
go. 

Stowarzyszenie w przyszłym 
roku będzie obchodziło trzydzie-
stą rocznicę polsko-niemieckich 
spotkań. Przez ten czas zmienia-
ła się otaczająca nas rzeczywi-
stość polityczna i gospodarcza, 
ale tradycja organizowania, na-
przemiennie raz w Polsce, raz 

w Niemczech, corocznych spo-
tkań przetrwała i jest kontynu-
owana. Przez te wszystkie lata 
mogliśmy wielokrotnie przeko-
nać się jak bliskie wszystkim nam 
są idee wzajemnego porozumie-
nia, pozbycia się dawnych uprze-
dzeń, szukania prawdy, szacunku 
dla drugiego człowieka, dążenia 
do zgody i pojednania. 

Dzięki pojawieniu się w nowo 
wybranym Zarządzie młodych 
osób patrzymy w przyszłość 
z optymizmem i nadzieją, że dzie-
ło to będzie dalej kontynuowane 
i rozwijane. 

Renata Brońska – prezes 
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W dniach  23 i 24 października 2015 roku 
w Koninie odbyło się spotkanie Wielko-
polskich Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku. Nasz UTW reprezentowały Irena Szewczyk 
i Maria Machowina. W V Forum uczestniczyli preze-
si i członkowie zarządów  UTW z Czarnkowa, Cho-
dzieży, Gniezna, Gostynia, Kalisza, Kłodawy, Koni-
na, Leszna, Margonina, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Ostrzeszowa, Piły, Pleszewa, Poznania, Rawicza, 
Sierakowa, Stęszewa, Szamotuł, Trzcianki, Tarnowa 
Podgórnego, Wągrowca, Wrześni i Złotowa.

Za przewodnią myśl forum przyjęty został te-
mat „Mądrość, doświadczenie, aktywność domeną 
współczesnego seniora”. Zostały wyselekcjonowane 
te cechy osób starszych, które wyróżniają seniorów 
na tle innych grup wiekowych.

Organizatorem był Koniński Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.  V Forum odbywało się w obiektach Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej udostępnia-
nych „na co dzień” konińskiemu UTW, a uczestnicy 
byli zakwaterowani w miejscowym hotelu „Konin”.

Wysłuchaliśmy  wystąpień na temat : 
- „Udział seniorów w społeczeństwie – stan fak-

tyczny, wizja” wygłoszonym przez dr nauk medycz-
nych Jolantę Twardowską-Rajewską (Wydział Stu-
dium Edukacyjnych UAM w Poznaniu).

- „Asertywność seniora a język komunikacji spo-
łecznej” – dr hab. Eliza Grzelak prof. UAM w Po-
znaniu, językoznawca.

- „Rola aktywnego uczestnictwa seniora w kultu-
rze- odbiorcy i twórcy” mgr Robert Brzęcki kultu-
roznawca.

Rozpoczęliśmy kolejny se-
mestr ku przyszłości. To 
właśnie jest nasz czas. 

Uczymy się języków obcych (j. 
angielski i niemiecki). Poznajemy 
tajniki dobrej fotografii i obsłu-
gi komputera. Doskonalimy swe 
umiejętności na kręgielni. Wyle-
wamy hektolitry potu na siłowni 
i sekcji jogi. Doskonalimy tech-
nikę tańca. Poznajemy nowe za-
pachy i smaki kulinarne. Uczest-
niczymy w wycieczkach sekcji 
turystycznej i przemiłych spotka-
niach z wizażystką. 

WYKŁADY! Podstawa nasze-
go funkcjonowania. Dostępne dla 

V Forum Wielkopolskich  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W referatach i dyskusji podkreślana była mądrość życiowa, rodziciel-
ska seniorów i ich aktywność. Zwrócono też uwagę na coraz większy 
udział starszego pokolenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Po-
moc w tym zakresie seniorzy otrzymują od organizacji senioralnych. 
w tym uniwersytetów trzeciego wieku. Zwrócono uwagę na nierów-
nomierny, skąpy dostęp do wszystkich dóbr oraz na częstą bezradność 
starszych osób wobec agresji, cwaniactwa, oszustwa. Wskazane zostały 
sposoby i metody obrony oraz asertywnych zachowań.

Beneficjenci V Forum wzięli udział w Gali z okazji 10 lecia Koniń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się w Domu Kul-
tury „Oskard”. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Urszuli Adamskiej 
Prezes Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 
obejrzeli projekcję filmu „Drugie Pięciolecie Konińskiego Uniwersy-
tetu Konińskiego Wieku”. Wykład inauguracyjny „Niektórzy lubią po-
ezję”, czyli o znaczeniu rzucania słów na wiatr wygłosiła – prof. dr hab. 
Maria Kwiatkowska – Ratajczak UAM w Poznaniu, a wiersze  recyto-
wał Jerzy Schejbal, aktor Teatru Polskiego w Warszawie.

W kolejnym dniu obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez mło-
dzież II LO im. KK Baczyńskiego – „My i seniorzy” i występ Zespołu 
wokalnego.

Na zakończenie postanowiono, że Wielkopolskie UTW będą integro-
wać swoją działalność poprzez coroczne odbywanie Forum Wielkopol-
skich UTW poświęconego: wymianie doświadczeń, uzgadnianiu pro-
gramów działania, doskonalenia funkcjonowania i rozszerzania form 
działania UTW i inspirowaniu powoływania kolejnych UTW.

Poruszono sprawę komunikowania się UTW z Wielkopolski. 7 grud-
nia w Lesznie odbędzie się spotkanie mające na celu wypracowanie for-
my organizacyjnej reprezentowania Wielkopolskich UTW.

Następne spotkanie zorganizowane zostanie przez UTW Gniezno 
w 2016 roku.

~ Irena Szewczyk 
Prezes UTW Tarnowo Podgórne

Wystartowaliśmy w kolejne pięciolecie
wszystkich. Nie musisz być członkiem UTW. Możesz przyjść w środę 
(dwa razy w miesiącu), jeżeli uznasz, że podana tematyka odpowiada 
twoim zainteresowaniom. Nie wnosisz żadnych opłat. Zapraszamy do 
LO w Tarnowie Podgórnym na godz. 17.00. 

Do końca roku proponujemy: 
18 listopada: ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot: Cykl „Religie świata” 

– Judaizm według Biblii
2 grudnia: dr Paweł Stachowiak: Polski rok 1945. Czas zwycięstwa? 

Czas klęski? (część pierwsza) 
16 grudnia: dr Paweł Stachowiak: Polski rok 1945. Czas zwycię-

stwa? Czas klęski?  (część druga) 
Z listopadem kojarzy się jednoznacznie zabawa andrzejkowa: wiado-

mo – udana, jak zwykle u nas (piątek 20 listopada – świetlica w Luso-
wie). Kogo nie będzie, ten niech żałuje! Szczegółowe informacje w biu-
rze. 

Do zobaczenia na wykładach, zajęciach i zabawie. 
~ Maria Zgoła
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Chirurg naczyniowy

Zawsze chciałem być artystą. Zazdrościłem im 
tego, że potrafią wyrazić to, co wydaje się być 
nie do wyrażenia. Normalny człowiek ma pro-

blem Kubusia Fatalisty, Diderota: Ach, gdybym umiał 
mówić tak jak umiem myśleć! Ale było napisane w gó-
rze, iż będę miał różne rzeczy w głowie, a nie będę 
umiał znaleźć wyrazów. Artysta natomiast ma wyrazy. 
Artysta coś sobie zaśpiewa, zatańczy, coś tam nama-
luje, napisze czy wyrzeźbi i już głowa czysta. Niby 
proste, ale nie do końca chyba takie proste, bo prze-
cież prawdziwa sztuka rodzi się z cierpienia. No i sła-
wa dopiero po śmierci. Nie ma zatem co zazdrościć, 
bo lekko też nie mają.

Artystą nie jestem ale mam „twórcze” problemy. 
Przez cały miesiąc miałem temat, wiedziałem co i jak 
chcę napisać, aż tu nagle została mi godzina czasu 
i czar prysł. A miało być tak prosto i pięknie tym ra-
zem.

No to szybko napiszę o tym jak pozwoliłem wejść 
do swojego ogródka i trochę go podeptać.

Do Abigaile pojechałem kiedyś z coroczną, profi-
laktyczną wizytą. Ślicznotka była zdrowa, więc zo-
stała zaszczepiona. Przy okazji właścicielka pokazała 
mi zmianę, która pojawiła się na brzuchu suczki jakiś 
czas temu. Był to guz skórny, który według mojej oce-
ny nie wyglądał groźnie i nie powinno być problemu 
z jego usunięciem. Ta ocena, jak się okazało, pokry-
wała się z oceną naszego tytułowego bohatera, które-
go nie znałem, a który niebawem wkroczy na scenę.

Mąż właścicielki jest chirurgiem. A ponieważ chi-
rurg to brzmi dumnie, chirurg lubi swoją pracę i chi-
rurg lubi nowe wyzwania, właściciel Abigaile chciałby 
sam usunąć tego guza. Ma jedynie problem z narkozą. 
I tutaj prośba do mnie czy ja … I tak dalej.

Cała sprawa mi się nie podobała, bo przecież nie 
mogę pozwolić właścicielowi, aby towarzyszył mi 
podczas zabiegu, a co dopiero sam operował, nieza-
leżnie od tego czy zabieg jest prosty czy skompliko-
wany. Z moich doświadczeń wynika, że ile razy nagią-
łem swoje zasady, tyle razy coś się wydarzyło. 

Powiedziałem właścicielce, co o tym myślę i wyda-
wało mi się, że zrobiłem to w sposób jasny. Umówi-
liśmy się, że po odczekaniu dwóch tygodni po szcze-
pieniu usuniemy guza. Na dwa dni przed zabiegiem 
mieli jedynie podać leki przeciwzapalne. Dwa tygo-
dnie później o określonej godzinie czekałem na Abi-
gaile. Pod gabinet podjechał samochód, z którego wy-
siadła moja (???) pacjentka ze swoją panią i panem. 
Pana jeszcze wtedy nie znałem, ale od razu zauwa-
żyłem, że zachowuje się inaczej niż inni właściciele 
i pacjenci. 

Przed każdym zabiegiem jest zawsze nuta niepew-
ności, którą widać w ich zachowaniu. Ja sam przed 
operacją (a uważałem się za twardziela, bo jak Rambo 
sam sobie szyłem rany) jechałem do szpitala dwa razy 
dłużej niż zwykle. Podświadomie chyba opóźniamy 
ten moment, przed którym czujemy lęk.

Właściciel Abigaile, z paczusz-
ką w ręce zmierzał do mojego ga-
binetu zdecydowanym krokiem 
jakby szedł do siebie. Wszedł do 
środka, rozejrzał się, położył zawi-
niątko na stole i powiedział: ”Dok-
torze, robimy”.

Siedziałem, patrzyłem i oczom 
nie wierzyłem. Nie pamiętam czy 
coś powiedziałem czy nie, ale po 
chwili wewnętrznej walki z sa-
mym sobą ustąpiłem. Trzeba mu 
przyznać, że zrobił to wszystko 
ze smakiem i nie przekroczył przy 
tym żadnej granicy, której prze-
kroczyć nie powinien. Było to dla 
niego tak naturalne, że swoim za-
chowaniem mnie ujął. Podałem 
Abigaile narkozę, ułożyłem na sto-
le, przygotowałem pole operacyj-
ne i usiadłem przy jej głowie popi-
jając kawusię. A chirurg operował. 
Asystowała mu moja córka Agat-
ka, wtedy jeszcze studiująca me-
dycynę, która później stwierdziła, 
że po samym sposobie rozpako-
wywania zawiniątka widać było, 
że chirurg.

Zabieg się udał, pacjent prze-
żył i wszyscy byliśmy zadowo-
leni chociaż ja czułem się trochę 
nieswojo. Rozstając się zapowie-
działem, że gdyby zdarzyła się 
w przyszłości sytuacja wymaga-
jąca poważniejszego zabiegu wy-
magającego na przykład otwarcia 
powłok brzusznych, powtórki już 
nie może być i będę to robił tak jak 
zawsze, czyli sam.

Widmo chirurga naczynio-
wego wróciło jednak po jakimś 
czasie. Przyjechała Abigaile 
z objawami zapalenia macicy, 
które było wskazaniem do za-
biegu laparotomii i usunięcia 
chorego narządu. Zdecydowali-
śmy wspólnie, że operujemy na-
stępnego dnia. Miałem nadzieję, 
że wspólna decyzja nie oznacza 
też wspólnego operowania. Na 
ten temat jednak nie rozmawia-
liśmy. Następnego dnia powtó-
rzyła się sytuacja sprzed dwóch 
lat. Podjechał samochód, z któ-
rego wysiadła Abigaile ze swo-
imi właścicielami. Tym razem 
jednak chirurg nie miał ze sobą 

swojego zawiniątka. Weszli do 
gabinetu.

Zwykle kiedy decyzja o zabie-
gu jest podjęta właściciel przyjeż-
dża i po premedykacji, kiedy zwie-
rzak zasypia, wychodzi z gabinetu. 
Ja wchodzę wtedy w inny świat, 
w którym mam już utarte tory 
i schematy postępowania.

Tym razem jednak coś wisiało 
w powietrzu. Chirurg oczywiście 
zachowywał się nienagannie ale 
czułem, że czeka na moje „Dok-
torze, robimy”. Wtedy zakasałby 
rękawy i wziął się do roboty. Na 
to nie mogłem pozwolić, bo suka 
musi przeżyć, a jest to na mojej 
głowie.

Na szczęście i tym razem 
wszystko skończyło się dobrze, 
ponieważ zabieg się udał, a pacjent 
przeżył, jednak chirurg naczynio-
wy odcisnął na nim swoje piętno. 
Najpierw nie mogłem się wkłuć do 
żyły, później się wkłułem, ale oka-
zało się, że narkotyki dostają się 
jednak poza nią. Ostatecznie zna-
lazłem żyłę, do której włożyłem 
wenflon skutecznie. Wtedy zosta-
łem wreszcie sam. Ale na tym się 
nie skończyło, bo podczas zabiegu 
cały czas coś mi nie pasowało. A to 
przeszkadza mi prawa łapa, a to 
nie mogę założyć klemy, bo prze-
szkadza mi plastikowa rynienka, 
w której ułożone jest zwierzę, a to 
jeszcze coś tam. Ostatecznie oka-
zało się, że układając Abigaile do 
zabiegu włożyłem ją odwrotnie do 
tej plastikowej formy. Głowa była 
tam gdzie miały być nogi i odwrot-
nie. Jednak dobrnąłem do końca 
i nareszcie mogłem odetchnąć. Za-
dzwoniłem, że Abigaile może wra-
cać do domu. 

I taka to historia, która się koń-
czy i jest dla mnie przestrogą, że 
muszę być większym twardzielem. 
A z tym czyimś ogródkiem to jest 
tak, że trzeba chyba uważać gdy 
się do niego wchodzi, nawet w do-
brej wierze, bo można sobie sa-
memu zaszkodzić. Abigaile miała 
szczęście, chociaż było pod górę.

~ Paszczak – paszkosum@wp.pl
P.S. Agatka zdała egzaminy i jest 

już prawdziwym lekarzem.
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Wg definicji WHO pro-
biotyki to preparaty 
lub produkty żywno-

ściowe zawierające pojedyncze 
lub mieszane hodowle żywych 
drobnoustrojów, które wywierają 
korzystny efekt na zdrowie, jeśli 
zostały podane w odpowiedniej 
ilości. 

Drobnoustroje te produkują 
kwas mlekowy i należą do rodzi-
ny Lactobacillus, Bifidobacterium 
oraz do drożdżaków Saccharo-
myces. Fizjologicznie występu-
ją w mikroflorze przewodu po-
karmowego człowieka. Ich cechą 
musi być zdolność przylegania do 
nabłonka jelita, aby nie zostały 
z nich usunięte w krótkim czasie 
(np. w trakcie biegunki). Ponadto 
muszą być odporne na kwas solny 
zawarty w żołądku, enzymy tra-
wienne, kwasy żółciowe.

Korzyści ze stosowania probio-
tyków:

•  ułatwiają proces trawie-
nia, 

•  zwiększają wchłanianie wita-
min i minerałów,

•  przy kuracjach antybiotyko-
wych chronią naszą mikroflo-
rę jelitową,

13 października w sali 
Strzelnicy w Tarno-
wie Podgórnym odbył 

się pierwszy warsztat dla Pań pt. 
„Pewność siebie i potrzeba auten-
tyczności”. Projekt objęty jest pa-
tronatem honorowym I Zastępcy 
Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szku-
rat. Co miesiąc odbywa jeden 
warsztat, na którym pracujemy 
z tematami pomocnymi w rozwo-
ju osobistym i skutecznej komu-
nikacji ze sobą i z innymi. Kolej-
ne dwa warsztaty w listopadzie 
i w grudniu dają jeszcze możli-
wość dołączenia do grupy. 

• 10 listopada (wtorek) godz. 
18.30: Świadomość bycia Tu  
i Teraz. Od uważnego Bycia do 
uważnego Działania, czyli jak od-

Probiotyki dla zdrowia

Ruszyła grupa rozwojowa dla kobiet 

•  wpływają korzystnie na układ 
immunologiczny zwiększając 
odporność na zakażenia,

•  niektóre szczepy działają 
przeciwalergicznie i przeciw-
nowotworowo,

• obniżają poziom cholesterolu,
•  łagodzą objawy nietolerancji 

laktozy,
•  mają zdolność syntetyzowania 

niektórych witamin z grupy B, 
witaminy K, kwasu foliowego.

Przykładami żywności probio-
tycznej są fermentowane produk-
ty mleczne: jogurty, kefiry, mle-
ko acidofilne, maślanka; często 
w ich nazwie występuje przedro-
stek „bio”.

Jaka jest ich ważna rola? Wybi-
jają one niebezpieczne dla funk-
cjonowania naszych jelit i orga-
nizmu bakterie. Mówiąc prościej 
– to żołnierze broniący naszego 
układu odpornościowego. Poma-
gają również we wchłanianiu się 
bardzo wielu składników odżyw-
czych, wprowadzanych w po-
karmie. W ostatnich latach oka-
zało się, że na te bakterie trzeba 
szczególnie zwrócić uwagę, po-
nieważ one także potrzebują po-
żywienia. Jeżeli zjemy kefir lub 

jogurt, ale tym bakteriom, które 
wprowadzimy wraz z ich spoży-
ciem „nie damy jeść”, to zginą 
one w ciągu jednego dnia. Pokar-
mem dla nich jest błonnik roślin-
ny. Błonnik pokarmowy stanowi 
części jadalne roślin lub węglo-
wodany nieskrobiowe, które są 
odporne na trawienie i – wchła-
niane przez człowieka w jelicie 
cienkim – podlegają częściowej 
lub całkowitej fermentacji w je-
licie grubym. Błonnik obejmu-
je polisacharydy, oligosacharydy, 
ligninę oraz roślinne substancje 
towarzyszące. Przyczynia się do 
dobroczynnego oddziaływania fi-
zjologicznego – obniża poziom 
cholesterolu i glukozy we krwi. 
Nie jest całkowicie trawiony 
przez człowieka – pozostawia po 
sobie „odpadki”, będące pożywką 
dla pożytecznych bakterii. Jeżeli 
chcemy zapobiec zapaleniu jelit 
i problemom jelitowym, których 
jest w dzisiejszych czasach coraz 
więcej, to zalecajmy w żywieniu 
kefiry, jogurty i inulinę. 

Opracował:  
~ Wiesław  Biały

stresowywać się bez wysiłku na 
co dzień? 

• 8 grudnia (wtorek), godz. 
18.30: Ty i twoje ciało. Jak nawią-
zać i utrzymać dobrą relację?

Pełen zakres tematów z datami 
można znaleźć na stronie www.
mindfulcultures.pl w zakładce 
„Aktualności”.  Zapisy i informa-
cje: kasiaweiss53@gmail.com

Zajęcia prowadzone są na ba-
zie autorskiej metody KOMUNI-
KACJI 50 NA 50, mindfulness 
– praktyki uważności, Zen Co-
achingu wraz focusingiem (pra-
ca z ciałem), elementów Porozu-
mienia bez Przemocy – NVC (Dr 
Marshall Rosenberg) oraz ele-

mentów Analizy Transakcyjnej. 
Warsztaty mają na celu stworze-
nie bezpiecznej przestrzeniu do 
rozwoju pewności siebie, auten-
tyczności, samoakceptacji, udzie-
lania i otrzymywania wsparcia, 
praktycznych umiejętności komu-
nikacyjnych w kontekście zawo-
dowym i prywatnym. Mają tak-
że umożliwić zawarcie nowych 
wspierających znajomości, budo-
wanie lokalnej wspólnoty kobiet, 
które chcą się rozwijać i dzięki 
temu mieć wpływ na jakość kon-
taktów międzyludzkich w swoim 
otoczeniu. 

~ mgr Katarzyna Weiss, 
www.lingwest.com 
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Nowa restauracja 
w naszej Gminie

Poznańska Fundacja Głos 
dla Życia od 15 lat pomaga 
rodzinom wielodzietnym. 

Również mieszkańcy Gminy Tar-
nowo Podgórne mogą zwrócić się 
do niej o wsparcie, a ci, którzy 
mają takie możliwości, zaprosze-
ni są do włączenia się w niesienie 
pomocy potrzebującym.

Jak wyjaśnia dr Jolanta Próch-
niewicz, psycholog z Fundacji 
„Głos dla Życia”, fundacja nie 
udziela pomocy socjalnej. − Posta-
nowiliśmy wejść w obszar, którym 
nie zajmuje się opieka społeczna 
czy inne organizacje pomocowe. 
Zależy nam na tym, żeby dzieci 
z rodzin wielodzietnych nie czu-
ły się gorsze wśród rówieśników 
ze względu na sytuację finanso-
wą. Na przykład jeśli klasa jedzie 
na wycieczkę, a dziecko z rodziny 
wielodzietnej z powodu braku pie-
niędzy miałoby na nią nie jechać, 
sfinansujemy jego wyjazd. Udzie-
lamy też pomocy np. na zakup 
instrumentów czy sprzętu spor-
towego dla uzdolnionych dzie-
ci − tłumaczy. Fundacja wspiera 
rodziny wielodzietne, które mają 
trudności finansowe poprzez pro-
gram „Patronat nad rodziną”. Jak 
pokazał raport, który przygotowała 
15 lat temu, zanim ruszył program, 
tego typu trudności ma zdecydo-

Duże rodziny − nasz skarb

wana większość rodzin wielodzietnych. Tylko ok. 2 
proc. wielodzietnych to rodziny zamożne, średnio sy-
tuowani stanowią 15 proc. Reszta to rodziny, które są 
w stanie funkcjonować tylko dzięki oszczędzaniu oraz 
takie, które ledwo wiążą koniec z końcem.

W ramach programu fundacja pośredniczy w prze-
kazywaniu konkretnym rodzinom pieniędzy (kwot 
w przedziale od 200 do 500 zł miesięcznie), które pa-
troni – a są to nie tylko osoby indywidualne, ale rów-

nież firmy czy grupy przyjaciół − 
co miesiąc wpłacają na specjalne 
konto. Co ważne, są to niepatolo-
giczne, pełne rodziny wielodziet-
ne, wychowujące przynajmniej 
4 dzieci. − W sumie rocznie roz-
dzielamy 60-80 tys. zł, a fundacja 
nie pobiera żadnych opłat admini-
stracyjnych, manipulacyjnych itp. 
Wszystko, co wpłacił patron, co 
do grosza dostaje rodzina. Zało-
żenie programu jest takie, że zna-
my każdą rodzinę, której udziela-
my pomocy, stąd najłatwiej nam 
wspierać te z Poznania i okolic 
– wyjaśnia Jolanta Próchniewicz, 
która jest koordynatorką programu 
„Patronat nad rodziną”.

Jak podkreśla psycholog, warto 
wspierać rodziny wielodzietne, bo 
to one zazwyczaj charakteryzują się 
silnymi więzami rodzinnymi, które 
procentują w dorosłym życiu dzie-
ci. – Mam na myśli normalne ro-
dziny, nie dysfunkcyjne. Rodziny 
wielodzietne dobrze wychowujące 
dzieci są naszym skarbem i wielką 
nadzieją – zauważa Próchniewicz.

Więcej o działalności fundacji 
i programie „Patronat nad rodziną” 
na www.glosdlazycia.pl i www.pa-
tronatnadrodzina.org.pl.

~ KT
Dr Jolanta Próchniewicz, psy-

cholog z Fundacji „Głos dla Ży-
cia”, zachęca do włączenia się 
w program „Patronat nad rodziną”

Jedna z rodzin objętych patronatem

Dr Jolanta Próchniewicz

W ramach Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Gmina Tarnowo 
Podgórne wspiera rodziny wielodzietne poprzez m.in.: 
 • zniżki na Tarnowskich Termach
 • bezpłatne przejazdy autobusami TPBUS
 • bezpłatnym udziałem w przedszkolnym programie „Dwujęzyczne Dzieci”

W Wysogotowie przy ul. 
Skórzewskiej powstała 
nowa restauracja Try-

buszon. To kolejne ciekawe miej-
sce na gastronomicznej mapie na-
szej Gminy. Polecamy je uwadze 
wszystkich smakoszy i nie tylko!

~na
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Spotkania z książką, spotkania z autorami, warsz-
taty, zajęcia edukacyjne, teatrzyki czyli róż-
ne formy zachęty najmłodszych do kontaktu 

z książką, nabrania nawyku czytania książek jako al-
ternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Różne 
formy prezentacji książki mają inspirować do podtrzy-
mywania zainteresowania czytaniem już od najmłod-
szych lat.

Gdy ktoś czyta zawsze się czegoś nauczy, albo zapo-
mni o tym, co mu dolega, albo zaśnie, w każdym razie 
wygra.

We wrześniu w ramach propozycji kulturalnych Bi-
blioteki odwiedził nas i spotkał się z najmłodszymi 

czytelnikami Łukasz Wierzbicki 
– autor, podróżnik. Ciekawe opo-
wieści, ciekawe wyprawy, histo-
rie połączone z pokazem multime-
dialnym, mnóstwo autografów – to 
wszystko złożyło się na emocjonu-
jące wrześniowe spotkanie w na-
szej Bibliotece.

Wszystkie książki autorstwa na-
szego gościa znalazły się na liście 
lektur rekomendowanych do szkół 
przez Fundację „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. A spotkanie z Łu-
kaszem Wierzbickim to dodat-
kowa przygoda książkowa, która 
zachęcała do lektury książek nie 
tylko tego autora. Tym bardziej, 
że dzieci mogły na spotkaniu do-
wiedzieć się, co zainspirowało ma-
łego Łukasza Wierzbickiego, że 
został pisarzem.Dla trochę star-
szych czytelników czyli gimna-
zjalistów Biblioteka zorganizowa-
ła spotkanie z Joanną Fabicką, 
popularną pisarką, felietonistą, 
znawcą sztuki filmowej. To au-
torka popularnej serii dla młodzie-
ży o szalonych przygodach Rudol-
fa, które w całym kraju cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Na spo-
tkaniu pisarka opowiedziała o róż-
nych ciekawostkach i odkryła ku-
lisy światowej imprezy filmowej 
– Gali Oskarowej, ponieważ jako 

uczestnik polskiej ekipy filmowej, 
miała możliwość obserwacji jej na 
żywo. Różnica między tym, co wi-
dzimy w trakcie transmisji telewi-
zyjnych, a tym, jak to jest napraw-
dę, bywa czasem zaskakująca.

Ciekawostki ze ŚWIATA 
KSIĄŻKI: W październiku odby-
ły się 19. Międzynarodowe Tar-
gi Książki w Krakowie. To jedna 
z największych imprez czytelni-
czych w kraju. Spotkanie pisarzy, 
wydawców, instytucji kultury i sto-
warzyszeń. W tym roku gościło 
ponad 680 pisarzy. Byli przedsta-
wiciele takich krajów jak Austria, 
Belgia, Chiny, Francja, Włochy, 
Czechy, USA, Wielka Brytania. 
Tak, tak, ludzie czytają książki na 
całym świecie i nie są to tylko lek-
tury szkolne. Na targach spotkać 
można było tegoroczną laureatkę 
nagrody NIKE Olgę Tokarczuk, 
a także popularną autorkę krymina-
łów Katarzynę Bondę, Marka Kra-
jewskiego, reportażystów Wojciech 
Jagielskiego, Hannę Krall, Marcina 
Szczygła, Andrzeja Stasiuka i wie-
lu, wielu innych. Książki wszyst-
kich tych autorów dostępne w Bi-
bliotece w Tarnowie Podgórnym 
i naszych Filiach w Lusowie, Ba-
ranowie i Przeźmierowie – pole-
camy. Pisarka Nina George mówi, 
że Czytanie czyni nas zuchwałymi! 
Więc bądźmy zuchwali i czytajmy. 
Polecamy duży wybór książek i au-
diobooków dla wszystkich.

  ~ I.B.

Rozstrzygnięto konkurs fo-
tograficzny „Gmina Tar-
nowo Podgórne Wczoraj 

– Dziś – Jutro” ogłoszony w ra-
mach obchodów 25-lecia samo-
rządu terytorialnego. 

Pierwszą nagrodę przyzna-
no Dorocie Cieplickiej za zdję-
cie „Baranowo”. W uzasadnieniu 
werdyktu Komisja konkursowa 
napisała: „Praca podejmuje te-
mat ponadczasowy w ujęciu te-
matu konkursu. Klimat obrazu 
zatrzymanego w kadrze zdjęcia 
odpowiada przeszłości, gdy gmi-
na była jeszcze typowo rolniczą, 
a we wszystkich jej zakątkach 

Gmina w Obiektywie – znamy wyniki konkursu

można było znaleźć miejsca ko-
jącej przyrody, teraźniejszości, 
bo za wszelką cenę utrzymujemy 
oazy spokoju i miejsca triumfu 

przyrody, oraz przyszłości, bo bez 
współistnienia z naturalnym śro-
dowiskiem nie wyobrażamy sobie 
naszej egzystencji”. 

Przyznano także dwa wyróż-
nienia. Pierwsze dla młodzieży 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
ROKTAR, drugie – Ewelinie Ku-
biak. Nagrodzone prace zosta-
ły zaprezentowane 11 listopada 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo podczas Koncertu Niepod-
ległościowego. Można je także 
obejrzeć w galerii pokonkursowej 
na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl

~ ARz

Łukasz Wierzbicki

Joanna Fabicka

Nagrodzona 
praca Doroty 
Cieplickiej
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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

Wystawa „Polityka w karykaturze. 
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”
od 11 do 25 listopada
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Jesienne Święto Pieśni. W programie m. in.
fragmenty pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
sobota, 14 listopada, godz. 15
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Eliminacje gminne konkursu
recytatorskiego „Jesienna Zaduma”
niedziela, 15 listopada, godz. 10
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu:
Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet
poniedziałek, 16 listopada, godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Operetka „Zemsta Nietoperza”
Teatru Muzycznego Arte Creatura
niedziela, 6 grudnia, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo Bilety: 35 zł.

Jazzowa Scena Sezamu:
Kwartet Henryka Miśkiewicza
sobota, 12 grudnia godz. godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.
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„Zemsta nietoperza” 
– operetka w Przeźmierowie!

Tylko sześć tygodni zajęło Johanowi Strausso-
wi napisanie muzyki do libretta Karla Haff-
nera i Richarda Genée. Stworzył dzieło, które 

stało się jedną z najbardziej popularnych i najchęt-
niej granych operetek świata. „Zemstę nietoperza” – 
bo o niej mowa – zobaczymy i usłyszymy w grudniu 
w Centrum Kultury Przeźmierowo.

Premiera spektaklu odbyła się w 1874 roku 
w Wiedniu. Tytułowa zemsta to przewrotna intry-
ga dr Falke, który mści się za kawał, jaki zrobił mu 
Eisenstain, porzucając go nad ranem po karnawało-
wej maskaradzie pijanego w przebraniu nietoperza. 
Falke snuje zagmatwaną intrygę, w którą wciąga całe 
grono przyjaciół. Wszystko kończy się, oczywiście, 

Karykatury w Przeźmierowie

Za nami prawdziwy wy-
borczy maraton. Czas 
więc odłożyć emocje na 

bok i spojrzeć na świat polityki 
z większym dystansem. Od 11 li-
stopada w Centrum Kultury Prze-
źmierowo można będzie oglądać 
zwycięskie prace konkursu „Po-
lityka w karykaturze. Prawdziwa 
cnota krytyk się nie boi”.

Pomysłodawcą konkursu i wy-
stawy jest Dariusz Łabędzki. Jest 
on wiceprzewodniczącym Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Kary-
katury, a zarazem aktywnym twór-
cą. W latach ’90 tworzył słynne 
okładki tygodnika Wprost. Później 
współpracował z Głosem Wielko-
polskim i wieloma innymi redak-
cjami. W ubiegłym roku jego praca 
znalazła się wśród 50 najważniej-

szczęśliwie, a atmosfera zabawy 
i upojenia towarzysząca bohate-
rom nawet w więzieniu, przenika 
zarówno tekst, jak i porywającą 
słuchaczy muzykę. 

W niedzielę, 6 grudnia o godz. 
18 w Przeźmierowie zobaczymy tę 
słynną operetkę w wykonaniu arty-
stów Teatru Muzycznego Arte Cre-
atura. Wyreżyserowała ją Barbara 
Bielaszyc, za scenografię i produk-
cję odpowiada Jarosław Wiewió-

ra, kostiumy przygotowała Dorota 
Wiewióra, a choreografię opraco-
wała Beata Witkowska Glik.

Bilety w cenie 35 zł można ku-
pować w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20). Sprzedaż biletów online 
prowadzi serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

szych rysunków prasowych Euro-
py (wg portugalskiego PortoCar-
toon Press), a 5 lat temu zdobył 
Grand Prix prestiżowego konkursu 
„Chopin Smile”.

- Rok temu na, zahaczającej 
o tematy polityczne, wystawie 
w Muzeum Karykatury w War-
szawie zauważyłem, że wśród 
widzów jest tylko jeden polityk. 
Była nim wicemarszałkini Sejmu 
RP Wanda Nowicka. Zapytałem 
ją, czy byłaby możliwość zorga-
nizowania wystawy z wernisa-
żem w Sejmie. Odniosła się do 
tego pomysłu bardzo życzliwie, 
została nawet gospodarzem wer-
nisażu, który odbył się 17 marca. 
A marszałek Radosław Sikorski 
przyznał budżet na opracowanie 
katalogu, który zawierać będzie 

konkursowe prace, ale przy oka-
zji będzie fotoalbumem z wer-
nisażu – tak inicjator konkursu 
opowiadał o niej w wywiadzie 
dla TarNowej Kultury. Wśród bo-
haterów karykatur są najważniej-
si i najbardziej wyraziści polscy 
politycy z różnych stron sceny 
politycznej.

Wystawę, która na jeden dzień 
pojawiła się u nas już w maju, 
tym razem oglądać będzie można 
od 11 listopada w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo przy ul. Ogro-
dowej 13a. Zobaczy ją także pu-
bliczność koncertu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kwiaty Polskie”. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Henryk Miśkiewicz i jego jazz

Przygodę z jazzem rozpoczął 
w wieku 14 lat zdobywa-
jąc wyróżnienie na festiwa-

lu Jazz Nad Odrą we Wrocławiu. 
Jest laureatem dwóch Frydery-
ków (2002 i 2004), nagrody Jaz-
zowy Artysta Roku (2013) i wielu 
innych. Kolejną gwiazdą Jazzo-
wej Sceny Sezamu będzie Hen-
ryk Miśkiewicz, który w Tarno-
wie Podgórnym zagra ze swoim 
zespołem Full Drive.

W zespole pod przewodnictwem 
tego wybitnego saksofonisty grają 
same osobowości: Marek Napiór-
kowski (gitary), Robert Kubiszyn 
(basy) i Michał Miśkiewicz (per-
kusja). Wśród artystów, z który-
mi Henryk Miśkiewicz grywał 
w przeszłości są natomiast m. in. 
Ewa Bem, Jan Ptaszyn Wróblew-
ski, Andrzej Jagodziński, Anna 
Maria Jopek, Pat Metheny, Mino 
Cinelu, a ostatnio artysta rozpo-
czął współpracę z amerykańskim 
trębaczem Michaelem Patchesem 
Stewardem.

GOK czeka na kartki

To już tradycja. Jak co roku 
GOK „SEZAM” ogłosił 
konkurs na najciekawszą 

kartkę bożonarodzeniową. Naj-
lepsze zostaną wystawione w Ga-
lerii w Rotundzie.

Do konkursu mogą zgłaszać się 
wszyscy chętni, zarówno dzieci 
i dorośli. Najlepsza i wyróżnione 

Ważne wsparcie z Ministerstwa

GOK „SEZAM” otrzymał 
dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Dzięki niej Cen-
trum Kultury Przeźmierowo po-
szczycić się może wysokiej klasy 
sprzętem nagłośnieniowym.

Projekt, w ramach którego przy-
znano dofinansowanie nosił tytuł 
„Zakup wyposażenia do Centrum 
Kultury Przeźmierowo, Gmina 
Tarnowo Podgórne”. W skład sys-

Na ostatni w tym roku koncert 
Jazzowe Sceny Sezamu zaprasza-
my do Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym w sobotę, 12 grudnia 
o godz. 18. Bilety w cenie 20 zł 
można kupować w miejscu im-
prezy (w godz. 15-20), siedzibie 

GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Biletomat.pl.  

 ~ Jarek Krawczyk

temu nagłośnieniowego wchodzą m. in. cyfrowy mikser 32-kanałowy 
z korektorem graficznym, liniowy zestaw głośników oraz zestaw głośni-
ków basowych, 6 pasywnych monitorów odsłuchowych, kolumna pa-
sywna dwudrożna oraz wzmacniacze o łącznej mocy 25000W.

Zakup sprzętu jest kolejnym etapem realizacji zadania związanego 
z ułatwianiem dostępu do infrastruktury kultury oraz podnoszeniem 
atrakcyjności oferty kulturalnej proponowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury „SEZAM”. Całkowity koszt projektu to 182 926 zł, a ministe-
rialne dofinansowanie wyniosło 150 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego

~ Jarek Krawczyk

kartki zostaną wybrane spośród wszystkich, które trafią do GOK „SE-
ZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) do 17 listopada. 
Autorzy najlepszych projektów otrzymają upominki, a ich pracę będą 
wystawione. Technika wykonania kartki jest dowolna, ale rozmiar nie 
może przekraczać formatu A4 (297x420mm). Pracę należy podpisać 
imieniem i nazwiskiem, szkołą lub przedszkolem (o ile powstała w ra-
mach zajęć) i kontaktowym numerem telefonu.

Zachęcamy do udziału!
 ~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Dziecko w świecie książek

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Kto marchewkę je...
Chatka Misia Uszatka” w Lusowie

Nowe przedszkolaki!

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Złota sztafeta

Jako pedagodzy wiemy, jak 
ważne jest obcowanie z literatu-
rą. Celem naszych działań jest za-
szczepienie w dzieciach miłości 
do książek i pokazanie, że w ten 
sposób można miło spędzić czas. 
Czytanie książek bardzo wzboga-
ca i relaksuje. Przynosi korzyści 
językowe, emocjonalne i umysło-
we. Różnice pomiędzy dziećmi 
mającymi stały kontakt z książ-
ką, a tymi, którym nie czytano i 
same nie sięgają do lektur, mogą 
objawiać się na wiele sposobów 
już u kilkulatków, a wyraźniejsze 
stają się w szkole. Czytanie – lub 
jego brak – często „słychać” w ję-
zyku dziecka, ono też wpływa na 
wrażliwość, zdolność reagowania 

na świat oraz innych ludzi. Je-
żeli dziecko rozwija się w prze-
świadczeniu, że książki są obec-
ne w życiu rodziny, jeżeli widzi, 
na co dzień, że rodzice czytają, a 
książki są czymś wpisanym w co-
dzienność, to staną się one stałym, 
naturalnym elementem jego świa-

ta. Dziecko przejmie czytanie od-
ruchowo, nie będzie musiało się 
zastanawiać, jaką ma to wartość. 
Sięgnie spontanicznie po książkę 
i nie będzie trzeba specjalnie roz-
budzać ciekawości i chęci czyta-
nia. Przekonanie, że warto czytać, 
będzie już stale obecne w świa-
domości małego człowieka. Dla-
tego szkoła nie będzie musiała go 
uczyć czytania, jako czynności 
obcej czy nowej. Stanie się konty-
nuacją, trochę innym spojrzeniem 
na czytanie. 

Do współpracy zaprosiliśmy 
również rodziców, którzy czytają 
dzieciom bajki w każdej grupie. 
Czytającym rodzicom dzięku-
ją: Krasnoludki, Jagódki, Jeżyki, 
Wróbelki, Wiewiórki z wycho-
wawczyniami. Więcej na stronie 
przedszkola.

 ~ Renata Włodarczak

20 października obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu „Dzień Marchewki”. Przed-
szkolaki przyszły ubrane na pomarańczo-

wo. W każdej grupie świętowano inaczej. Było pie-
czenie ciasta marchewkowego, jedzenie marchewki 
w różnej postaci: surowej, gotowanej, w sałatce, tar-
tej, krojonej, picie świeżego soku prosto z sokowi-
rówki. Były tańce i śpiewy. Dzieci wykonały także 
prace plastyczno-techniczne, które przyozdobiły ko-
rytarz. W trakcie pogadanek i prezentacji dowiedzia-
ły się, jakie witaminy i mikroelementy zawiera w so-
bie marchewka i dlaczego należy ją jeść, najlepiej na 
surowo. Dzięki niej mamy zdrowe serce, cerę i oczy.

~ Renata Włodarczak

Prezentujemy naszych Złotych Sztafecistów, któ-
rzy dzięki szybkości i wspaniałej sprawności fi-
zycznej zajęli I Miejsce w „Jesiennej Sztafecie”, 

3 listopada odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości 
w przedszkolu „Chatka Misia Uszatka”w Lusowie – pasowanie 
nowo przyjętych dzieci. Listonosz przyniósł do przedszkola list od 

Pana Wietrzyka Psotnika. Była w nim lista zadań do wykonania przez 
dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do naszego przedszkola. Dzieci 
udowodniły, że potrafią tańczyć, śpiewać, recytować wiersze, gimna-
stykować się i przede wszystkim dobrze się bawić. Zwieńczeniem tych 
wysiłków był moment wręczenia dyplomu „Prawdziwego Przedszkola-
ka” oraz dotknięcie magiczną kredką przez Panią Dyrektor. Nasze gro-
no kolegów i koleżanek powiększyło się aż o 32 osoby. Na koniec na 
przedszkolaki czekała słodka uczta pełna witamin, oczywiście bez do-
datku cukru. ;) ~ M.Orzeł

która odbyła się na boisku Orlika 
w Przeźmierowie przy ul. Ogro-
dowej. Pogoda była piękna i dała 
dzieciom mnóstwo pozytywnej 
energii. Radość dla zawodników 
i nas wszystkich jest ogromna. Wi-
dzimy efekty naszych nieustają-

cych starań, aby dzieci dużo się ru-
szały, uprawiały sporty, ćwiczyły 
i spędzały czas na świeżym powie-
trzu. Gratulujemy naszym kocha-
nym zawodnikom – JESTEŚMY 
Z WAS DUMNI.

 ~ Renata Włodarczak
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SZKOŁA W CERADZU MA PATRONA!

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Wyjazd pracowników do Trójmiasta

20 października dla całej 
społeczności Szkoły 
Podstawowej w Cera-

dzu Kościelnym pozostanie dniem 
wyjątkowym. Wtedy bowiem 
członkowie Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne podjęli uchwałę, dzię-
ki której wybrany w zeszłym roku 
szkolnym patron naszej szkoły – 
Janusz Korczak – został nim już 
formalnie i oficjalnie. W tym waż-
nym dniu na sesji Rady Gminy na-
szą szkołę reprezentowali: dyrek-
tor Dariusz Szych, pani Marta oraz 
po trzech przedstawicieli każdego 
ze starszych oddziałów. Dyrektor 
przeczytał wniosek z prośbą o ak-

W blasku pięknych pro-
mieni jesiennego słoń-
ca, choć w przejmu-

jącym chłodzie, w dniach 9-11 
października odbył się wyjazd pra-
cowników Szkoły Podstawowej 
w Ceradzu Kościelnym do Trój-
miasta. To tradycja związana z paź-
dziernikowym Świętem Edukacji 
Narodowej i zarazem okazja do mi-
łego spędzenia czasu z dala od po-
koju nauczycielskiego, dziennika 
elektronicznego i wesołej gromady 
naszych wspaniałych uczniów (za 
którymi, rzecz jasna, nie przesta-

ceptację wybranego przez nas patrona, uzasadniając 
tym samym, że Janusz Korczak jest do tego kandy-
datem najlepszym z możliwych. Ku naszemu ogrom-

nemu zadowoleniu wniosek ten 
został przyjęty przez radnych jed-
nogłośnie.

Przed nami uwieńczenie trwają-
cych od dawna prac nad wyborem 
patrona: wielka, ważna i przejmu-
jąca uroczystość nadania szko-
le imienia. A ona będzie miała 
miejsce już niebawem – 19 lute-
go. Jednak my już teraz przekazu-
jąc wiedzę, ucząc i wychowując 
naszych uczniów chcemy konty-
nuować dzieło naszego patrona 
w myśl przesłania, które po sobie 
zostawił: „Kiedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały świat”.

~ Marta Anders

waliśmy tęsknić!). Zobaczyliśmy 
piękne zabytki Gdańska, zaliczyli-
śmy rejs statkiem, odwiedziliśmy 
Westerplatte i przespacerowaliśmy 
się sopockim molo, wdychając jod 
i nabierając sił do dalszej pracy. 
A po powrocie, z jeszcze większym 
zaangażowaniem i oddaniem, zaję-
liśmy się naszymi uczniami i swo-
imi zwyczajowymi obowiązkami. 
Pozostają nam już tylko wspomnie-
nia fantastycznie spędzonego ra-
zem czasu oraz nadzieja…  że już 
za rok kolejny taki wyjazd. 

~ Marta Anders

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Dzień Edukacji z Pyrą w tle

Dzień Edukacji Narodo-
wej uczciliśmy krót-
kim apelem oraz prze-

mówieniem Dyrektor Haliny 
Topolewskiej skierowanym do 
pracowników szkoły i uczniów. 
A dobrym sposobem na miłe 
spędzenie tego dnia okazało 
się Święto Pyry. Po degustacji 
potraw przygotowanych przez 
uczniów, konkursach na Naj-
dłuższą Obierkę, Tarciu Pyry 

na Czas oraz Wyciskaniu wor-
ków z Pyrami, odbyły się zawo-
dy sportowe w sali gimnastycz-
nej. Na koniec zwycięskie klasy 
otrzymały nagrody. 

~ Jolanta Siwczak



30       / sąsiadka~czytaj / listopad 2015

 edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Pomnik – pamięć o przeszłości!

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wiele się dzieje…

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej im. 
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lu-
sowie odbyły się obchody Dnia Patrona. Za-

początkowały one nasze przygotowania do uroczy-
stości odsłonięcia przed szkołą pomnika naszego 
Patrona. Na parterze szkoły została przygotowana 
wystawa przybliżająca uczniom etapy powstawa-
nia pomników, klasy pierwsze odwiedziły Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich i złożyły znicze na 
grobie rodzinnym Muśnickich w Lusowie. W sali 
gimnastycznej odbyło się spotkanie z wyjątkowym 

gościem, profesorem Robertem 
Sobocińskim, artystą, rzeźbia-
rzem i autorem  pomnika. Wyda-
rzenie to tak opisał uczeń klasy 
piątej:  – Pan profesor opowie-
dział nam, jak powstają pomni-
ki, a następnie mogliśmy obejrzeć 
film, dzięki któremu zapoznali-
śmy się z pracą rzeźbiarza. Na ko-
niec nasz gość odpowiadał na py-
tania zadawane przez uczniów, po 

czym nagrodziliśmy go gromkimi 
brawami. Ten dzień był dla mnie 
wyjątkowy, ponieważ zdobyłem 
wiele nowych informacji. Dzień 
Patrona był bardzo uroczysty.

To spotkanie uzmysłowiło nam, 
że przesłaniem  każdego pomnika 
jest przekazanie pamięci o ludziach 
i ich dokonaniach następnym po-
koleniom.  Taka idea przyświeca 
także twórcom i fundatorom po-
mnika gen. Józefa Dowbora Mu-
śnickiego, który zostanie odsłonię-
ty w Lusowie w grudniu 2015 r. 

~ Uczniowie wraz z opiekunem

Tegoroczny Dzień Chłopaka,  30 września, z ini-
cjatywy Samorządu Uczniowskiego upłynął 
pod hasłem Szalony dzień z wąsem… Więk-

szość uczniów wykazała się dużą sprawnością ma-
nualną i pomysłowością. Były wąsy malowane, do-
czepiane, przyklejone i na gumce, wąsy sumiaste, 
szlacheckie, zakręcone, przystrzyżone... A potem ba-
wiliśmy się na dyskotece szkolnej. 

Natomiast 9 października Zespół Promocji Zdrowia po 
raz drugi zorganizował Dzień Chleba. Od  samego rana 
w każdym zakątku naszej Szkoły unosił się zapach świe-
żego pieczywa:  razowego, żytniego, orkiszowego. Pysz-
nie smakowały kromki z domowym dżemem i miodem. 
Uczniowie mogli zobaczyć zboża, zamieszać w misce 
z mąkami, podjadać pestki dyni i słonecznik. 

10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. 
W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia aktyw-
nej edukacji ekologicznej. Dzieci uczestniczyły podczas 
lekcji przyrody i przerw w różnorodnych zabawach, 
tj. drzewnym memory, malowaniu jesiennego drzewa 
czy kalkowaniu kory. Największym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs Aktywnego Badacza Drzew, gdzie 
każdy uczestnik szacował wiek drzewa, rosnącego przy 
szkole stosując obliczenia matematyczne. Do zadań ba-
dacza należało także poprawne oznaczenie nazw wy-

branych drzew. Świąteczny nastrój 
podkreślała jesienna pogoda.

Co roku Samorząd Uczniow-
ski w sposób szczególny wyraża 
wdzięczność nauczycielom za ich 
trud, dobre słowo i serce. W tym 
roku zaprosiliśmy dyrekcję, na-
uczycieli, pracowników szkoły 
oraz uczniów do „Kawiarenki Li-
terackiej”, w której sławne posta-
ci starały się młodemu człowieko-
wi odpowiedzieć na pytanie: „Czy 
szkoła jest potrzebna?”.

W naszej szkole od lat na zaję-
ciach komputerowych wprowa-
dzamy elementy programowania, 
tworząc animacje i projekty w Lo-
gomocji i Baltie’m. W ubiegłym 
roku rozszerzyliśmy naszą ofertę 
o program Scratch i przystąpili-
śmy do programu Mistrzowie Ko-
dowania, którego sponsorem jest 
Samsung Electronics Polska. Rok 
wcześniej również braliśmy udział 
w obchodach Europejskiego Ty-
godnia Kodowania (CodeWeek), 
a elementy Scratch’a wprowadza-
liśmy na zajęciach komputero-
wych. W bieżącym roku szkolnym 

kontynuujemy udział w projekcie 
Mistrzowie Kodowania, w któ-
ry zaangażowani są nauczyciele 
klas I-III (Beata Dziamska-Gabryś 
i Dawid Dopieralski) oraz klas IV 
– VI (Romana Kostecka i Iwona 
Kuźniarek). Grono małych „Mi-
strzów” to blisko 50 uczniów! 

Za nami Europejski Tydzień Ko-
dowania 2015. 15 października 
zorganizowaliśmy zajęcia otwarte 
dla uczniów, rodziców i nauczy-
cieli pod hasłem KODUJEMY 
Z MISTRZAMI, które przygoto-
wali uczestnicy ubiegłorocznych 
zajęć. Mieli oni okazję zaprezento-
wać swoje projekty: „Quiz” (Mar-
tyna Mizerska z kl. 5a) oraz „La-
birynt” i „Szczęśliwy numerek” 
(Emilia Korzec z kl. 5f). W dal-
szej części spotkania podziwiali-
śmy zdolności programistyczne 
rodzeństwa – Emilii i Pawła Ko-
rzec, którzy wraz z Tatą programu-
ją roboty z klocków Lego. Rodzi-
ce i dzieci poznawali też program 
Scratch i próbowali sił we wspól-
nym kodowaniu. Na zakończenie 
każdy otrzymał Certyfikat „Kodo-
wania z Mistrzami”.

Ruszyła ponownie Akademia 
Umiejętności Wszelakich. Te-
mat tegorocznych spotkań brzmi 
„Młodzi do piór!, czyli jak ubrać 
myśl w słowo”. Kluczowe pyta-
nie, które rozwija ten temat brzmi:  
Co pisać i jak pisać? Jak pisać po-
prawnie, ciekawie i pięknie?

I na koniec: nasze szczypiornistki 
pokonały drużyny z Lusowa i Tar-
nowa Podgórnego. Gratulacje!

Materiał zebrała i opracowała  
~ Aleksandra Filipek
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wyjątkowy i radosny dzień

14 października, Dzień 
Edukacji Narodowej, 
święto wszystkich na-

uczycieli i pracowników szkół, 
spędziliśmy trochę inaczej niż 
zwykle, by podziękować za wy-
siłek, który wkładają w pracę 
z nami. Od rana w salach zabawy 
i miła atmosfera. Życzenia, laurki, 
kwiaty i wspomnienia.

Przed południem rozpoczęli-
śmy przygotowane przez Samo-
rząd Uczniowski Wybory Dziew-
czyny i Chłopaka Roku 2015/16. 
Każda klasa pionu starszego de-
mokratycznie wytypowała swo-
ich przedstawicieli. Na początek 
autoprezentacja, podczas której 
dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wych rzeczy o naszych kandyda-
tach. Kilkoro postawiło na sport, 
usłyszeliśmy recytację wiersza 
i piosenkę, był także pokaz rysun-

ków i żonglerki. Następne uczestnicy przechodzili 
różne próby: bieganie z woreczkiem na głowie, roz-
poznawanie przedmiotów za pomocą dotyku i (we-
dług mnie najciekawsze), wymyślenie zadania dla 
wybranego nauczyciela, zabranie jego prawego buta 
i jak najszybsze dotarcie do wyznaczonego miejsca, 
rysowanie z zamkniętymi oczami. 

Komisja zliczyła punkty i po naradzie wyłoni-
ła zwycięzców. W pionie starszym Dziewczyną 

Roku została Agata Szramka z V, 
a Chłopakiem Piotr Zgoła z VI, 
w pionie młodszym zwycięski ty-
tuł otrzymali: Amelia Ciesielska 
i Jacek Meszka z klasy III ! 

Na koniec ogłoszono wyniki 
głosowania uczniów, którzy nada-
li tytuły nauczycielom w dziewię-
ciu kategoriach. Wszechobecnym 
i Wszechwiedzącym Nauczy-
cielem została  Stanisława Jane-
czek, Najgłośniejszym i Najpo-
ważniejszym okazał się Marcin 
Witkowski, Najbardziej Rozgada-
ną i Najbardziej Przyjazną – Ka-
tarzyna Suwała, Najmodniejszą 
– Justyna Dąbrowska, a Rafała 
Tucholskiego uczniowie określili 
jako Najzabawniejszego i Najra-
dośniejszego. W imieniu wszyst-
kich uczniów naszej szkoły ży-
czę wspaniałym nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły dużo 
radości, wolnego czasu i przede 
wszystkim zdrowia!

~ Dominika Prałat VIB

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Szczęśliwy październik

W słoneczną, paździer-
nikową sobotę Marcin 
Kobos z siedmiorgiem 

podopiecznych wyruszył do Kie-
krza na IX Wielkopolski Konkurs 
Historyczny Tematem tegorocz-
nej edycji była „Polska Piastów 
na tle średniowiecznej Europy”. 
Pytania konkursowe jak co roku 
były trudne, o czym przekonała 
się około setka uczestników. Tym 
bardziej miło nam poinformować, 
iż II miejsce udało się wywalczyć 
naszemu niezłomnemu uczniowi 
Marcinowi Dudziakowi ucznio-
wi klasy Via, który wykazał się 
ogromną wiedzą, za co został na-
grodzony wieżą stereo. W Dzień 
Patrona (16 października) powtó-
rzyliśmy zeszłoroczny sukces. 

Podczas Gminnego Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej zdobyliśmy 
I miejsce. Kolejny etap (przecho-
dzi tylko zwycięzca) zaplanowa-
no w Suchym Lesie – będzie to 
półfinał powiatu poznańskiego, 
który wyłoni przedstawiciela do 

powiatowego finału. Natomiast 
21 października reprezentacja 
szkoły udała się do Czerwona-
ka, aby rozegrać turniej Z PO-
DWÓRKA NA STADION O PU-
CHAR TYMBARKU. Pierwszy 
mecz w grupie przegraliśmy 0:5 
(z SP Kostrzyn), drugi (z SP Bia-
łężyn) i trzeci (z SP Rokietni-
ca) zwyciężyliśmy jedną bramką 
(odpowiednio 2:1 oraz 3:2). Prze 
szliśmy do półfinału, zajęliśmy 
ex aequo trzecie miejsce razem 
z drużyną SP Koziegłowy.

Dzień Patrona
16 października, jak co roku, ob-

chodziliśmy Dzień Patrona. Wspo-
minaliśmy postać wielkiego Polaka, 
jakim był św. Jan Paweł II. Tego-
rocznemu spotkaniu towarzyszyło 
hasło „Podążajmy Jego śladem”. 
Dzień był okazją do przypomnie-
nia sobie wielkiego dziedzictwa 
Patrona. Uczniowie pod wodzą na-
uczycieli religii B. Matuszewskiej 
i T. Górnego przedstawili sylwetkę 
i nauczanie Papieża Polaka. Dzie-

ci podziwiały występy artystyczne 
swoich koleżanek i kolegów oraz 
wspólnie z chórem szkolnym śpie-
wały piosenki poświęcone Janowi 
Pawłowi II. W trakcie tych spotkań 
rozstrzygnięto także konkursy po-
święcone Patronowi: literacki i pla-
styczny oraz wręczono pamiątkowe 
dyplomy.

Program Kindloteka
Program Kindloteka opiera się 

na współpracy z lokalnymi bi-
bliotekami szkolnymi i publicz-
nymi. W maju 2015 r. nauczycie-
le-bibliotekarze z naszej szkoły 
wysłali wniosek konkursowy do 
Centrum Logistycznego Amazon. 
W wyniku głosowaniu pracowni-
ków Centrum biblioteka szkolna 
otrzyma zestaw wybranych 100 
książek, a do sali językowej trafi 
zestaw 10 czytników Kindle z li-
teraturą w języku angielskim. 

Lista „życzeń” literackich 
utworzona została na podstawie 
wyników WYBORÓW KSIĄ-
ŻEK przeprowadzonych przez bi-
bliotekę szkolną w marcu 2015r. 

Teraz oczekujemy z niecierpli-
wością na przekazanie darów!

~ Oprac. DK



32       / sąsiadka~czytaj / listopad 2015

 edukacja

Gimnazjum w Baranowie

Klasy pierwsze na start

Gimnazjum w Baranowie

Wizyta z Hildesheim

Na początku października gościliśmy w naszym gimnazjum uczniów 
i nauczycieli ze szkoły  w Hildesheim. Już od ponad dwudziestu lat 
nasi uczniowie wraz z ich niemieckim rówieśnikami uczestniczą w 

międzyszkolnej wymianie doskonaląc znajomość języków, poznając kultu-
rę i tradycje swoich krajów oraz nawiązując nowe przyjaźnie.

 Wspólnie spędzony czas okazał się bardzo kształcący. Przez cały ty-
dzień uczniowie brali udział w wielu zajęciach kulturalnych, integracyj-
nych i sportowych. Odwiedzili kopalnię soli w Kłodawie, zwiedzili Poznań 
oraz rekreacyjnie spędzili chwile w Termach Maltańskich.

 Wymiana polsko-niemiecka to dobre doświadczenie zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli. Młodzież chętnie angażuje się w ten projekt  
czerpiąc z niego wiele korzyści i zyskując niezapomniane wspomnienia.

Z ogromną radością przy-
witaliśmy w naszej szkole 
uczniów pięciu klas pierw-

szych, którzy z dniem 1 września 
przekroczyli próg baranowskiego 
gimnazjum.

Od samego początku cała spo-
łeczność szkolna stara się, aby 
pierwszoklasiści poczuli się 
w w gimnazjum „jak u siebie”. 
W tym roku zainicjowana została 
akcja „Wrzesień bez niedostatecz-
nych”, która miała na celu zmoty-
wować uczniów w pozytywny spo-
sób do dobrej i efektywnej nauki.

W pierwszym tygodniu paź-
dziernika zorganizowany został 

wyjazd integracyjny klas pierwszych na Dziewiczą 
Górę, w czasie którego młodzież wspinała się na dru-
gi szczyt Wielkopolski, oraz integrowała się w czasie 
zajęć sportowych i wspólnie pieczonych przy ogni-
sku kiełbaskach.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli szkolnej 
odbyło się pasowanie uczniów na gimnazjalistów. 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Otwarcie nowego skrzydła szkoły

14 października odbyła 
się uroczystość otwar-
cia nowego skrzydła 

naszej szkoły. Apel z tej okazji 
uświetnili licznie zaproszeni go-
ście: Poseł Waldy Dzikowski, 
władze Gminy Tarnowo Podgór-
ne z Wójtem Tadeuszem Czajką 
na czele, przedstawiciele oświaty, 
społeczności lokalnej, firmy wy-
konującej prace budowlane, koła 
łowieckiego. Dzieci wraz z opie-
kunami przygotowały program ar-
tystyczny, wystawy prac plastycz-
no-technicznych oraz krótki film 
na temat historii szkoły. Ucznio-
wie, jako gospodarze tego miej-

tor Bożena Krystianc oraz Wójt 
z licznym wsparciem szanow-
nych gości i przewodniczącej sa-
morządu uczniowskiego przecięli 
symboliczną wstęgę, a ksiądz pro-
boszcz parafii w Lusówku Adam 
Przewoźny dokonał poświęcenia 
obiektu. 

Po apelu zaproszeni goście, 
dzieci oraz ich rodzice mogli 
zwiedzać nową część budynku. 
W związku z tym, że uroczystość ta 
zbiegła się jednocześnie z Dniem 
Edukacji Narodowej, Rada Ro-
dziców i samorząd uczniowski 
sprawili niespodziankę pracow-
nikom szkoły – każdy otrzymał 
kwiatek oraz kartkę wykonaną 
przez uczniów na tę okazję. 

~ ISZ

Każda z klas pierwszy prezento-
wała się na forum szkoły. Inwen-
cja pierwszoklasistów przerosła 
najśmielsze oczekiwania publicz-
ności. Następnie Dyrektor, sym-
bolicznym kluczem do drzwi gim-
nazjum, przyjął w poczet uczniów 
szkoły przedstawicieli klas pierw-
szych.

Dbamy o to, aby rozwój na-
szych wychowanków dokonywał 
się w dobrej atmosferze. Chce-
my, aby patrzyli oni na szko-
łę jako na miejsce im przychyl-
ne oraz otwarte na ich pomysły. 
Mamy nadzieję, że w pierwszych 
tygodniach swojej szkolnej pracy 
uczniowie klas pierwszy tego do-
świadczyli.

sca, mieli także za zadanie witać wszystkich przy-
bywających, rozdając przy tym okolicznościowe 
plakietki. Tego dnia goście, uczniowie i pracownicy 
szkoły licznie odwiedzali specjalną salę, gdzie moż-
na było oglądać kroniki klasowe oraz wpisać się do 
księgi pamiątkowej. W trakcie uroczystości dyrek-
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 edukacja
Liceum w Tarnowie Podgórnym

Kolejna edycja projektu artystyczno-edukacyjnego

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Kosmiczna szkoła LOTP

Co roku Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
Podgórnym organizuje projekt artystyczno- 
edukacyjny, którego adresatami są uczniowie 

gimnazjów. Za każdym razem przyświeca mu inny 
motyw przewodni. W tegorocznej, ósmej już edy-
cji, hasło brzmi Przed siebie i w głąb siebie, czyli 
podróże. Motyw człowieka w drodze to, w kulturze 
śródziemnomorskiej, jeden z podstawowych zna-
ków ludzkiego losu; jest niezwykle nośny w sztuce. 
Skłania też do przemyśleń filozoficznych, a metafo-
ra „drogi” przywołuje wiele treści. Dosłownie od-
wołuje się do przemieszczania; człowiek, wędrując, 
zdobywa szeroką wiedzę o świecie, nabywa do-
świadczeń. W sensie symbolicznym oznacza drogę 
do poznania siebie, sposób wyrażania emocji. Nie-
zależnie od tego, czy wędrówka ma charakter fizycz-
ny, czy też duchowy, była i jest wyrazem ciekawości 
świata i poszukiwań. Zagadnienia te – ze względu 
na emocjonalny rozwój uczniów i przeobrażenia 
współczesnego świata – często przybierają formę 
pytań stawianych sobie przez gimnazjalistów, stąd 

powszechnie znany motyw homo 
viator stał się motywem przewod-
nim tegorocznego projektu.

Celem projektu jest zapozna-
nie uczniów z tekstami kultury, 
w których występuje powyższy 
motyw, uświadomienie młodzie-
ży wartości płynących z chęci po-
znawania świata, innych kultur, 
a także świadomego dążenia do 
poznawania siebie, kształtowania 
swojego charakteru. To również 
okazja do doskonalenia umiejęt-
ności analizy i interpretacji tek-
stów kultury, wyrażania własnych 
sądów i rozwijania zainteresowań 
artystycznych.

Proponujemy gimnazjalistom 
udział w różnych działaniach: 
redagowaniu własnych tekstów, 
przygotowaniu etiud teatralnych, 

poetyckim happeningu, ogląda-
niu spektakli teatralnych, uczest-
nictwo w lekcjach prowadzonych 
przez uczniów naszego Liceum. 
Nowością jest propozycja warsz-
tatów filmowych przeprowadzo-
nych przez licealistów w ramach 
lekcji wychowawczej i nakręce-
nie przez gimnazjalistów krótkie-
go filmiku. 

Czas więc na podróże – i te 
w przestrzeni fizycznej, i te w prze-
strzeni duchowej.

Prawdziwi podróżnicy to ci tylko,
Którzy wyruszają, aby wyruszyć.
  (Ch. Baudelaire)

~ Grażyna Smolibocka

Jesteśmy zespołem pasjona-
tów nowoczesnych techno-
logii. Zobowiązaliśmy się do 

uczestniczenia w Projekcie„2015 
European CanSat Competition” 
zorganizowanego przez Biuro 
Edukacji ESERO. Naszym zada-
niem jest stworzenie symulacji 
kosmicznej, czyli wystrzelenia 
puszki – mini satelity, w której 
będą się znajdować m.in. kompu-
ter pokładowy, system komunika-
cji i system odzyskiwania, ogó-
łem systemy, które posiada każda 
sonda planetarna.

Naszym głównym celem, 
oprócz zbudowania takiej satelity, 
będzie wzniesienie jej na wyso-
kość przynajmniej 1 km, analiza 
danych (czyli wysokości i czasu 
przelotu) i wysyłanie ich drogą ra-
diową raz na sekundę oraz pomiar 
temperatury powietrza i ciśnie-
nia. Do tego celu potrzebujemy 
współpracy  skoordynowanej gru-
py informatyków (którzy napiszą 
program dla CanSat-a), projektan-
tów (którzy zaprojektują model), 
elektryków (którzy połączą kabel-

ki i elektronikę w całość) i pisarzy 
(którzy wypełniają PDR-y, CDR-
-y i FDR-y).

Skład naszego zespołu: Daey-
eong Chung, Dawid Kapturczak, 
Laura Konieczna, Natalia Krzesiń-
ska, Joanna Łapińska, Magdalena 
Małyska, Wojciech Pawlak i Mate-
usz Przybylski. Liderem jest Adam 
Jacuński, a koordynatorem i moty-
watorem jest Jerzy Sabiniewicz. 
Nasz  mini satelita nosi nazwę 
LOTP, konieczne jest jego wyko-
nanie i przeprowadzenie testów, 
przed finałem czyli lotem  w rakie-
cie wystrzelonej przez ESERO. 

Konstrukcja CanSat’u skła-
da się z systemu zasilania, kom-
putera pokładowego i oprogra-
mowanie, czujników, systemów 
odzyskiwania (spadochron) i ko-
munikacji oraz obudowy (struktu-
ry mechanicznej).

Poszukujemy wsparcia i życzli-
wości wszystkich, którzy zechcą 
nam dopingować w naszym pro-
jekcie. Bardzo ważne dla reali-
zacji naszego projektu jest pozy-
skanie sponsorów, którzy pomogą 
nam zrealizować nasze marzenie 
o KOSMOSIE. Zapraszamy do 
kontaktu z nami: projekt@cansat.
liceumtp.edu.pl

~ Jerzy Sabiniewicz
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia-
łalności gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulic Bu-
kowskiej i Batorowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj.Dz.U.2013.1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XV/187/2015 
z dnia 25 sierpnia 2015 roku o przystąpieniu do opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie w rejo-
nie ulic Bukowskiej i Batorowskiej. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym 
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
         Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum Ceradza Ko-
ścielnego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w centrum Ceradza Kościelnego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 24.11.2015 r. do 31.12.2015 r., w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 09.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-

górne.

WZP.6721.7.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie uli-
cy Lusowskiej  – dz. nr 156/7, 156/9 i 156/51.

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 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sa-
dach w rejonie ulicy Lusowskiej  – dz. nr 156/7, 156/9 i 156/51 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.11.2015 do dnia 
04.01.2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 11.01.2016 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 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze, przy ulicy Poznańskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 ze 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 (tj.Dz.U.2013.1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwały nr XVII/229/2015 z dnia 27 października 2015 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Górze, przy ulicy Poznańskiej.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 31grudnia 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 
9 listopada 2015 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gmin-
nych przeznaczonych do dzierżawy:

Przeźmierowo - część działek 1/29, 1/40, 1/67;

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że dnia 12 listopada 2015r. ogło-
szony został wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne, przeznaczonych 
do sprzedaży w  położonych w Przeźmierowie ul. Rzemieślnicza, działka nr 
1/77 o pow. 2.241 m2 , 1/80 o pow. 2000 m2, 1/81 o pow. 1000 m2, w Sierosła-
wiu ul. Prosta, działka nr 36/2 o pow. 9458 m2 – przeznaczonych do sprzedaży 
w przetargu oraz nieruchomości położonej w Górze, działka nr 101 o pow. 500 
m2 – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz tabelarycz-
ny podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na stronie internetowej Urzędu: bip.
tarnowo-podgorne.pl/. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

WZP.6721.19.2011                                    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Dział-
kowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 - część II (obejmują-
ca część działki nr 1322/13)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 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 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodar-
czej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy Działkowej – dla działek 
nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 - część II wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w dniach od 30.11.2015 r. do 31.12.2015 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmia-
ny planu miejscowego odbędzie się 07.12.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 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 or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.01.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

W dniach 16-18 paź-
dziernika odbył się 
(już po raz drugi) 

w Tarnowie Podgórnym V Jubile-
uszowy Turniej Chyżych Dziad-
ków w piłce koszykowej. Me-
cze odbywały się w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Wzięło w nim 
udział sześć zespołów męskich 
i cztery żeńskie. A jako dodatko-
wą atrakcję zorganizowaliśmy 
pokaz gry w korfball, grę pokrew-
ną naszej koszykówce!

Turniej odbojów wygrał ze-
spół Betomex Koszalin, a kolej-
ne miejsca zajęły zespoły Chyże 
Dziadki Poznań, Lublin, Zielona 
Góra, Oldboys Działdowo i ze-
spół mieszany, grający w miejsce 
Starych Pierników z Torunia.

Turniej juniorek starszych wy-
grał zespół z Działdowa, a kolej-
ne miejsca zajęły zespoły z Po-
znania, Torunia i Lęborka.

Łącznie na boisku wystąpiło 
prawie osiemdziesiąt osób, w tym 
byli reprezentanci Polski i zło-
ta medalistka Mistrzostw Euro-
py Katarzyna Dulnik. Uczestnicy 

Chyże Dziadki zagrały w Tarnowie Podgórnym

i zaproszeni goście po zakończe-
niu turnieju spotkali się w sali 
bankietowej Hotelu 500. Nagrody 
wręczał II Zastępca Wójta Piotr 
Kaczmarek. Przyznano też na-
grody indywidualne: otrzymały je 
najlepsze zawodniczki poszcze-
gólnych zespołów (ufundowane 
przez firmę SOLAR) oraz najlep-
szy zawodnik, najlepszy strzelec 
i najstarszy zawodnik (ufundowa-
ne przez markę AZTORIN).

Uczestnicy z entuzjazmem za-
deklarowali chęć powrotu do Tar-
nowa Podgórnego w przyszłym 
roku, w czym olbrzymia zasługa 

sympatycznego przyjęcia przez 
gospodarzy, w szczególności 
Urzędu Gminy oraz pracowników 
OSiR i Hotelu 500.

Organizatorzy dziękują Wójto-
wi Tadeuszowi Czajce za objęcie 
patronatem turnieju i ufundowa-
nie pucharów dla wszystkich dru-
żyn!

Robert Dąbrowski, Przemysław 
Jurkowlaniec

Sprawozdanie z Turnieju wraz 
ze szczegółowymi wynikami 
znajduje się na stronie www.chy-
zedziadki.pl
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Klub Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne za-
prasza dzieci i młodzież do udziały w zaję-
ciach sportowych i rozpoczęcia koszykar-

skiej przygody. Treningi prowadzone są w trzech 
grupach:

- dla dzieci z klas 1-3: poniedziałki 14.35-16.05, 
piątki 13.50-15.20 (mała sala w Szkole Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym)

- dla dzieci z klas 4-6: poniedziałki 16.05-17.35, 
piątki 15.35-17.05 (duża sala w Szkole Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym)

Zespół Tarnovii Basket od 
zwycięstwa rozpoczął se-
zon 2015/16 w koszykar-

skiej 3. Lidze. W Pleszewie po 
dogrywce pokonał miejscowy KS 
Kosz 67:66 (13:14; 17:20; 15:12; 
14:13; dogr. 7:8). Gospodarze to 
ligowy debiutant, bowiem po kil-
ku latach przerwy w Pleszewie re-
aktywowano męską koszykówkę. 
Licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała ciekawy i interesujący 
pojedynek, którego losu ważyły 
się do ostatniej sekundy dogryw-
ki. W niej lepszą okazała się dru-
żyna z Tarnowa Podgórnego, któ-
ra tym zwycięstwem kontynuuje 
dobrą postawę z meczów przed-
sezonowych. W Pleszewie zade-
biutowali nowi zawodnicy, którzy 
dołączyli do Tarnovii. Wszyscy 
wnieśli dużo dobrego do gry ze-

Udany początek

społu, ale w ocenie trenera Macie-
ja Dudzika cały zespół ma jeszcze 
spore rezerwy.

– Cieszę się z wygranej na cięż-
kim terenie. Pokazaliśmy, że gra-
my do końca, do ostatniej sekun-
dy. Tym razem sportowe szczęście 
było po naszej stronie. Nie spo-
dziewałem się tak ciężkiego spo-
tkania, jednak wynieśliśmy z nie-
go naukę. Wiemy, gdzie mamy 
braki, nad czym musimy mocniej 
popracować. Mamy ogromny po-
tencjał, jednak musimy umieć go 
wykorzystać. – skomentował tre-
ner tarnowskiej drużyny.

Pierwszy mecz w Tarnowie Pod-
górnym zaplanowano na 14 li-
stopada (sobota, godz. 17.00) z 
Biofarmem Basket Suchy Las. Pa-
tronem meczu została firma trans-
portowo-logistyczna Idealogistic 
Verhoeven mieszcząca się w Tar-
nowie Podgórnym. Gościem spe-
cjalnym będzie Mieszko Włodar-
czyk, mistrz koszykarskich trików, 
uczestnik programu „Mam Ta-
lent”, który będzie zachęcał dzieci 
i młodzież do aktywnego spędza-
nia czasu i rozpoczęcia koszykar-
skiej przygody z Tarnovią Basket.

~ Szymon Drobina

Koszykarskie zajęcia dla dzieci i młodzieży
- dla młodzieży ze szkół gimna-

zjalnych: poniedziałki 19.00-20.30 
(Hala w Gimnazjum w Baranowie), 
piątki 16.00-17.30 (hala w Szkole 
Podstawowej w Przeźmierowie)

Zajęcia prowadzone są przez tre-
nerów klubu, absolwentów AWF 
Poznań.  Klub zapewnia fachową 
opiekę oraz rozwój i zabawę po-
przez sport. W planach również 
udział od przyszłego roku w roz-

grywkach mini koszykówki, lidze 
młodzików i kadetów. W okresie let-
nim obozy i kolonie sportowe. Koszt 
udziału: 50 zł miesięcznie. Udział 
w dwóch pierwszych zajęciach bez 
opłat. Szczegółowe informacje o tre-
ningach udziela również trener Ma-
ciej Dudzik (tel. 535 403 005)

Więcej również na: facebook.
com/tarnoviabasket ~ Szymon 
Drobina

Turniejowy złoty medal 30. młodzieżowych zawodów kręglar-
skich o Puchar Borów Tucholskich w kat. chłopców zdobył Mi-
chał Bonk z KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne oraz brązowy 

w kat. dziewczynek Marika Ryś. 
W kategoriach młodziczka/młodzik piąte miejsca zajęli Marta Sta-

chowiak i Krzysztof Bartkowiak oraz szóste Maja Wąsala z klubu 
OSiR. W zawodach, które rozegrano na kręgielni w Tucholi 17 i 18 paź-
dziernika wzięło udział 100 kręglarek i kręglarzy. 

~ Ania Lis    

Złoto w Tucholi

Julita Jagodzińska i Borys Korczyński otrzymali stypendia sportowe samorządu Województwa Wielkopolskiego. 29 października 
w Urzędzie Marszałkowskim wręczył je Marek Woźniak, Marszałek Województwa. W tym roku nominacje stypendialne otrzy-
mało 60 stypendystów, w tym 3 sportowców niepełnosprawnych, reprezentujących 12 dyscyplin i 23 kluby. Wysokość stypen-

dium dla medalistów mistrzostw Europy i świata wynosi 500 zł, a dla sportowców z innymi osiągnięciami – 380 zł. ~ Ania Lis

Stypendia od marszałka
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Po raz pierwszy w Tarnowie Podgórnym odbyła 
się Extra Gala „Tarnowo Podgórne Fight Ni-
ght”. 10 października trybuny hali sportowej 

OSiR w Tarnowie Podgórnym wypełniły się niemal 
po brzegi. Podczas imprezy widzowie obejrzeli 10 
walk: 2 w formule K1, 3 bokserskie i 5 MMA.  

Wyniki przedstawiają się następująco:
Walka wieczoru:
– MMA 84 kg: Michał Pietrzak pok. Mazvydasa 

Piezę jednogłośną decyzją.
Pozostałe walki:
– MMA 73 kg: Mariusz Mazur pok. Filipa Sadow-

skiego przez KO (prawy overhand), runda 2,
– K-1 RULES 67 kg: Kamil Szłapka pok. Adama 

Harafa jednogłośną decyzją, 
– BOKS 75 kg: Tomasz Szumiłowski pok. Mikołaja 

Szczepaniaka niejednogłośną decyzją, 
– MMA 70 kg: Kacper Koziorzębski pok. Mateusza 

Maciejewskiego przez TKO (uderzenia), runda 3,
– BOKS 91 kg: Dawid Kosiorek pok. Pawła Dziu-

bałę, niejednogłośną decyzją, 
– MMA 63 kg: Jan Pracz pok. Pawła Endlera, jed-

nogłośną decyzją, 

EXTRA GALA WALKI

– BOKS 75 kg: Jacek Kotwica pok. Marcina Małyszkę, jednogłośną 
decyzją, 

– MMA 93 kg: Aleksander Mikołajczak pok. Krzysztofa Kierstana 
przez poddanie (duszenie północ-południe), runda 2, 

– K-1 RULES 70 kg: Maciej Wieczorek pok. Mikołaja Sembę przez 
TKO (ciosy), runda 1.

~ Ania Lis

Nie wszyscy wiedzą jakie dyscypliny można uprawiać w klubach sportowych, działających na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. A oferta jest naprawdę szeroka! Zapraszamy zatem na imprezę „Tarnowo na sportowo”, gdzie można poznać 
propozycje zajęć blisko 20 lokalnych klubów. W trakcie 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 zaję-
cia. Warto przyjść – zapraszamy! ~ ARz

I twoje dziecko może zostać mistrzem

Tarnovia Basket Tarnowo 
Podgórne (koszykówka).
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Zespół GKS Tarnovii Tarno-
wo Podgórne na pewno nie 
oszczędza nerwów swoich 

wiernych kibiców. 10 październi-
ka po dwóch minimalnych poraż-
kach z Lubaszaninem Trzcianka 
i z Wartą Międzychód gościł na 
własnym boisku zespół kolejny ze-
spół z czołówki – GKS Dopiewo. 

Tarnovia rozpoczęła bardzo 
efektownie i już po 25 minutach 
gry po dwóch bramkach Kamila 
Bździela prowadziła 2:0. Wystar-
czyła chwila nieuwagi i goście po 
rzucie karnym uzyskali kontakto-
wego gola. Pod koniec pierwszej 
połowy, po doskonałym dośrodko-
waniu Kamila Maćkowiaka, Zbi-
gniew Zakrzewski zdobył głową 
bramkę dla gospodarzy i na prze-
rwę zespoły schodziły do szatni 
przy przewadze gospodarzy 3:1. 
Tarnowianie nie byliby sobą, gdy-
by nie zagwarantowali kibicom 
kolejnych nerwowych chwil. Po 
serii błędów w defensywie i za-
graniu ręką, kolejny rzut karny dla 
gości. Tym razem Jacek Brzuśkie-
wicz w efektowny sposób wyczuł 
zamiary strzelca i wynik nie uległ 
zmianie. Od tego momentu zary-
sowała się zdecydowana przewaga 
zespołu Tarnovii zakończona zdo-
byciem kolejnych dwóch bramek: 
Adrian Kaliszan i Kamil Bździel. 
Ostatecznie GKS Dopiewo uległ 
zespołowi GKS-u 5:1.

Kolejny mecz z aspirującym do 
awansu zespołem Gromu Plewi-
ska, Tarnovia zaczęła znakomicie 
i po 25 minutach gry po bramkach 
Bździela i Trzcińskiego prowadzi-
ła 2:0. Jednak druga połowa była 
bardzo kiepska w wykonaniu tar-
nowskich piłkarzy. Koncentrując 
się głównie na ocenie pracy bardzo 
kiepsko dysponowanego w tym 
dniu sedziego zawodów stracili 
aż 4 bramki i ulegli Gromowi 2:4. 
Swoją drogą sędzia tego spotkania 
zrobił wiele złego i na pewno jego 
decyzje wypaczyły przebieg tego 
meczu.

W spotkaniu z Lechią Kostrzyn 
GKS Tarnovia zagrała znacznie 
osłabiona. Pauzowali za kartki: Za-
krzewski, Trzciński oraz Kaliszan. 

Huśtawka nastrojów w Tarnovii

Te osłabienia były szczególnie widoczne w pierwszej 
połowie meczu. Tarnowianie nie zagrozili gospoda-
rzom i po fatalnym błędzie w obronie przegrywali 0:1. 
Po przerwie nastąpiła metamorfoza w grze GKS-u i po 
rzucie karnym egzekwowanym przez Kamila Bździe-
la był remis 1:1. Wpływ na poprawę gry miały zmia-
ny dokonane przez trenera Marka Giese. Szczególnie 
dobrze prezentował się grający po raz pierwszy od pół 
roku (kontuzja) Artur Dorna. Jego skuteczne i pewne 
zagrania pozwalały uzyskać przewagę i wydawało się, 
że kolejne bramki dla Tarnovii to tylko kwestia czasu. 
Niestety w niegroźnych okolicznościach popularny 
„Domelek” skręcił staw skokowy i musiał na noszach 
opuścić boisko. Na domiar złego chwilę później go-
spodarze skutecznie egzekwowali rzut wolny i mimo 
wielu dogodnych sytuacji dla Tarnovii nie udało się 
doprowadzić do wyrównania.

 Kolejny mecz z Huraganem 
Pobiedziska był z typu meczów 
o sześć punktów. I jego przebieg 
mógłby służyć za scenariusz nie-
złej klasy filmu grozy. Do prze-
rwy skutecznie grający zawodnicy 
GKS Tarnovii Tarnowo Podgór-
ne po dwóch bramkach Kamila 
Bździela prowadzili pewnie 2:0. 
Ale już początek drugiej połowy 
przyniósł gościom dwie bramki 
zdobyte z dobitki po rzucie kar-
nym i szybkiej kontrze. Gdzie byli 
w obu sytuacjach obrońcy Tarno-
vii?

Na domiar złego kolejna strata 
piłki i zawodnicy Huraganu Po-
biedziska strzelają trzeciego gola  
i wydaje się, że zespół Tarno-
vii już się nie podniesie. Staje się 
jednak inaczej i w końcówce spo-
tkania najpierw Arkadiusz Trzciń-
ski w zamieszaniu podbramko-
wym doprowadza do wyrównania, 
a w 90. minucie gry Zbigniew Za-
krzewski po precyzyjnym dośrod-
kowaniu „Trzcinki” strzela zwy-
cięskiego gola. To zwycięstwo 
pozwala na poprawę dotychczaso-
wego miejsca w tabeli, którą pre-
zentujemy poniżej.

Do zakończenia rozgrywek po-
zostały jeszcze dwa spotkania oba 
na własnym boisku:

· 11 listopada, godz. 11.00: 
Tarnovia zmierzy się z Wełną 
Skoki

· 14 listopada, godz. 12.00 
w rozgrywanym awansem z run-
dy wiosennej meczu zagra z Iskrą 
Szydłowo

Wszystkie informacje na temat 
piłkarzy Tarnovii można na bieżą-
co uzyskać na Facebooku:

1.  Warta Międzychód 13 33 25-6
2.  Grom Plewiska 13 31 25-7
3.  Iskra Szydłowo 13 31 16-7
4.  Lubuszanin Trzcianka 13 29 17-6
5.  GKS Dopiewo 13 25 8-10
6.  Kotwica Kórnik 13 23 13-8
7.  Sparta Oborniki 13 17 5-9
8.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 13 16 7-13
9.  1922 Lechia Kostrzyn 13 15 18-19

10.  Zjednoczeni Trzemeszno 13 14 10-19
11.  Huragan Pobiedziska 13 14 8-18
12.  GLKS Wysoka 13 14 10-10
13.  Wełna Skoki 13 12 2-9
14.  Mieszko Gniezno 13 11 9-13
15.  Płomień Przyprostynia 13 8 12-17
16.  Mawit Lwówek 13 4 2-22
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Wszyscy pamiętamy, 
jak w maju czter-
dzieści firm z na-

szej Gminy pokazało swoją 
społeczną odpowiedzialność. 
Opuściły firmowe mury i w 
słoneczną niedzielę po raz 
trzeci otworzyły strefy tema-
tyczne na EXPO Biegu Lwa. 

Zasada jest prosta: wymy-
ślamy tematykę strefy, najczę-
ściej odpowiadającą profilowi 
firmy lub przesłaniu, przygo-
towujemy program zgodnie z 
hasłem „poziom wyżej”, usta-
lamy wielkość strefy i w dzień 
EXPO realizujemy przed-
sięwzięcie. W tym roku były 
strefy aktywności, sportu, ro-
dzinne, dzieci, kulinarne, edu-
kacyjne, techniki, zdrowia, 
edukacji, kreatywne, chillout, 
a nawet strefa „tu mieszkam, 
tu zmieniam”. Przez EXPO 
przewinęło się blisko 10 tysię-
cy osób, głównie z  Wielkopol-

Expo Lwa – pokaz siły Tarnowskich Firm 
jak i Partnerzy Biegu Lwa oce-
nili EXPO jako duży sukces i 
zadeklarowali swoją obecność 
w następnych latach. 

Kolejna edycja EXPO LWA 
już 22 maja 2016 roku. Organi-
zatorzy liczą na jeszcze większą 
liczbę firm chcących pokazać, 
że są wśród nas i czują więź z 
małą ojczyzną, jej mieszkań-
cami, a przy tym pochwalić się 
swoimi dokonaniami lub zwy-
czajnie zareklamować produkty 
lub usługi. Trwają już przygo-
towania, a wstępne zgłoszenia 
można przesyłać na adres bie-
glwa@gmail.com. Organiza-
torzy obiecują, że z każdym z 
Partnerów dokładnie omówią 
możliwości i przedstawią cie-
kawe pomysły, bo partnerstwo 
jest głównym motto przyświe-
cającym relacjom między orga-
nizatorami a firmami. 

Do zobaczenia!
~ PM

ski. Ale nie tylko. Ponieważ jest to część dużego, sportowego 
wydarzenia, gościliśmy mieszkańców całej Polski. 

Było aktywnie, kolorowo i tłumnie. Kto był obecny? Akade-
mia Reissa, Amazon, BZ WBK, Decathlon, Den Braven, Dru-
żyna Szpiku, Fortuna, G.EN.Gaz, Gmina Tarnowo Podgórne,  
Good Food, Grand, Grundfos, Grupa Lak, GSM Baranowo, 
John Deere, Juwe, KIA Delik, Kimball, Lidl, Lusowski Zdrój, 
Markstal, MK Cafe, Mondelez, Neo Pizza, Noti, Nowa Fran-
ce, Novol, Olandia, Otimedica, Podologia Help, Roktar, Royal 
Bay, Schattdecor, Stara Wozownia, Squeeze, Tarnovia Dent, V-
-Bud, Vector, Wakacyjny Świat, WUEF Club. Zarówno goście 

Naszej koleżance seniorce  
Helenie Opałka wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci syna

Śp. Mirosława Opałki
składają seniorzy z Klubu Seniora  

Tarnowo Podgórne

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim osobom i 
instytucjom składam 

serdeczne podziękowanie  
za złożone kondolencje z 

powodu śmierci mego  

brata Wiesława

Krzysztof Zaremba

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

śp. Mirosława Opałki 

składają Zarząd i członkowie  
OSP Tarnowo Podgórne

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego 

kolegi, członka UTW 

 Śp Zygmunta Balcera

Żonie Irenie Ciesielskiej Balcer 
wyrazy współczucia składają 

koleżanki i koledzy  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim, którzy byli razem ze 
mną

w tych trudnych i smutnych 
chwilach, za wyrazy współczucia,
kwiaty i liczny udział w ceremonii 

pogrzebowej mojego męża

Ś.P.

Zbigniewa Balcera
Serdecznie dziękuje

żona Irena Ciesielska-Balcer

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

ŚP
Mirosława Opałki

Księdzu Proboszczowi Adamowi Pozorowskiemu, rodzinie, znajomym, 
sąsiadom, wszystkim delegacjom, kolegom ze straży pożarnej  

JRG Poznań, OSP Tarnowo Podgórne, za modlitwę,  
zamówione Msze św., kondolencje, złożone kwiaty

Serdeczne podziękowania
składa rodzina
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.

Okładka: fot. J.Pluciński

DAM PRACĘ
• Potrzebna krawcowa z maszyną 
przemysłową do szycia legowisk – pra-
ca chałupnicza tel.509-516-371
• „CAMELEON” Kaźmierz zatrudni fry-
zjerów tel. 697-477-379
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała 
Przeźmierowo tel. 61-8142-745
• Zatrudnię kosmetyczkę, kosmetologa 
do salonu Fabryka Urody w Napachaniu, 
wymagania: wykonywanie podstawo-
wych zabiegów na twarz i ciało, pedicure, 
manicure w tym hybrydowy, mikroderma-
brazja, peeling kawitacyjny, przedłużanie 
rzęs. Kontakt: 506-659-656 CV na e-ma-
il: goro-20@o2.pl
• Zatrudnimy do pracy na produkcji i pa-
kowania żywności oraz na magazyn w 
Skórzewie i Plewiskach. Informacje: 665 
651 917. Grupa Progres (c.8209)

• Praca dla elektromechanika w Plewi-
skach i Skórzewie. Informacje: 609 615 
011. Grupa Progres (c.8209)
• Poszukujemy ciepłej i odpowiedzialnej 
osoby z doświadczeniem w opiece nad 
dziećmi do opieki nad rocznym dzieckiem. 
Praca od grudnia/stycznia (do uzgodnie-
nia) w Kobylnikach (koło Sadów). Telefon 
501010314
• Prosta praca magazynowa od zaraz. Za-
dzwoń: 696 023 760
• Atrakcyjna praca w Ochronie. Zatrudni-
my od zaraz. Mile widziane osoby z orze-
czeniem. Praca w ochronie na terenie 
Tarnowa Podgórnego i okolic. Kontakt: 
517-574-235
• Poszukuję korepetytora dla uczenni-
cy klasy 4 szkoły podstawowej, (pomoc 
w odrabianiu lekcji, przygotowanie do 
sprawdzianów), w miejscu zamieszka-
nia (Chyby osiedle Zielone nr 1) tel. 609 
824 530

• 2 osoby do sprzątania terenu zew.  511 
187 126 

SZUKAM PRACY
• Dyspozycyjna, odpowiedzialna pani 
posprząta dom, mieszkanie, itp. tel. 517 
580 317
• Pani socjolog, lat 35 - idziesz do kina, 
teatru, masz wyjazd służbowy - chęt-
nie zaopiekuje się Twoimi pociechami i 
osobami starszymi w Tarnowie Podgór-
nym. tel. 536-410-543
• Wykonywanie drobnych prac kra-
wieckich w Tarnowie Podgórnym. tel. 
603-379-131

• Zaopiekuję się starszą osobą (może 
być leżąca), mam doświadczenie, tel. 
530 109 670.
• Jesteś zmęczony po tygodniu pracy 
- w sobotę posprzątamy Twój dom za 
Ciebie w Tarnowie Podgórnym. Przebo-
jowa młoda para. tel. 536-410-543
• Młody, ambitny pan poszukuje pracy 
stałej - uprawnienia na wózek widło-
wy. Może być w magazynie, sklepie itp. 
Tarnowo Podgórne i okolice. tel. 791-
637-410
• Zaopiekuję się starszą osobą, mam 
doświadczenie, tel. 726 075 503

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
Opieka BHP

601 288 007

Firma ISS

Zatrudni pracowników
do sprzątania powierzchni biurowych

w Swadzimiu

Praca w godzinach 16.00-21.00
Kontakt: 660 780 130

Randstad Polska Sp. z o.o. (Agencja Pracy Tym-
czasowej nr rej. 47) dla naszego Klienta z branży 
spożywczej poszukujemy kandydatów/kandy-
datek na stanowisko: 

pracownik produkcji – fabryka czekolady
oferujemy:
•  praca 1-3 dni w tygodniu, lub na 

pełen etat
•  możliwość wyboru zmiany, na 

którą chce się pracować
•  możliwość pogodzenia pracy z 

opieką nad dzieckiem 
•  stawka 13 zł / h brutto + premia do 

15% wynagrodzenia zasadniczego 
•  Oferujemy umowę o pracę - tym-

czasową (ZUS, urlop, świadczenia)

wymagania:
• książeczka SANEPID
• zdolności manualne
•  dyspozycyjność (praca w systemie 

3-zmianowym)
zadania: 
•  prace pomocnicze przy linii pro-

dukcyjnej

Miejsce pracy – Jankowice, Tarnowo Podgórne
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  601 535 603

Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu odzieżowego

„Lila la”
na zakupy mikołajkowe

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 1C
godz. otwarcia:  pon-pt 1000-1800, sob 900-1400

tel. 787 924 178

Do wynajęcia 
 Przeźmierowo

• mieszkanie 2 pokojowe • tel. 888 877 727

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
Kokoszczyn
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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

NIEMIECKI
tel. 607 084 666

Kupię działkę 1200-1500 m2

front min. 26 m, dom parterowy
pow. zabudowy 260m2

tel.  501 711 755

Malowanie elewacji i odnawianie starych
Powłoki cienkościenne na istniejącym ociepleniu 

metodą natrysku - 30% taniej NOWOŚĆ
Proszę dzwonić - przyjadę z wzorami

tel. 721-255-070
Zapisy na rok 2016       |       Przyjmę wspólnika

Każdy kto zgłosi się ze skierowaniem z NFZ na rehabilitację,
otrzyma od 20% rabat na  przypisane zabiegi!

STOMATOLOGIA  PROTETYKA  ORTODONCJA  IMPLANTYSTOMATOLOGIA  PROTETYKA  ORTODONCJA  IMPLANTY

STOMATOLOGIAUS¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka
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CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
TEL. 61 8 163 901,   61 8 163 900 
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SKUP AUT
731 767 531

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY PRZEMYSŁOWE
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

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

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

§

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

JEŚLI NIE WIESZ
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

SERWIS OKIEN I ROLET

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, MY WIEMY!
 
 

 
 
 
 
 

PUHP EKROL
HIACYNTA 36
LUSÓWKO

175 458 606  .leT
692 172 361

www.ekrol.pl,  ekrol@onet.pl

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

tel. 601-917-516
www.stolarstwoszudera.pl

STOLARSTWO
schody, drzwi, meble,

szafy wnękowe,
obróbka drewna,

inne usługi stolarskie.

DOM W KAŹMIERZU 135m2        NA SPRZEDAŻ        tel. 669-131-511

CENA 2570 zł/m2        www.BudownictwoMoniuszko.pl
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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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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

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

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

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

NAUKA 
J A Z DY

Prawo jazdy kat. B
Wysoka zdawalność

Ostatnie wolne terminy
tel. 504-641-278

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

40m2 BARANOWO
2 pokoje + aneks, os. wjeście

609 314 017
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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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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)

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

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

DOCIEPLANIE
I ELEWACJE

• TANIO • SZYBKO •
• SOLIDNIE •

508 33 22 20

KÄRCHER

509 444 305

pranie tapicerki
samochodowej i mebli

PRESTIGE

NOWO OTWARTY SALON OBUWNICZY 

‘VENEZIA’ 

ZAPRASZAMY NA 

ZAKUPY C.H AUCHAN SWADZIM

SALON OBUWNICZY

KUPON RABATOWY 

10%PRESTIGE

Zapraszamy na zakupy
z kuponem rabatowym
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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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

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

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 kom. 602 659 208
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

 
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

tel. 502 315 302

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Kupię włosy niefarbowane
o dł. min. 45 cm

Kolor: blond do jasny brąz

tel. 502-753-322

FIZYKA
MATEMATYKA

korepetycje
692 404 477
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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

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

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

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.

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 •

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! 

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Oddam 
ziemię

516 066 984
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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

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

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

Relaksacyjny masaż głowy
metodą BARS ACCESS®

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

Więcej na www.barskamili@blogspot.com

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl
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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

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.

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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
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 

DZIAŁKI
Puszcza Nadnotecka

Działki w Króteczku
nad jeziorem Króteckim, 1360 m

tel. 721-167-879

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

10%
ra

bat
u

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

DREWNO
KOMINKOWE, OPAŁOWE

od 100 zł
669 874 901

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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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

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

Jesienna
promocja!
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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



partnerski
punkt

zaoferuj  zni¿ki
zostañ partnerem

szczegó³y: 

po 20 czerwca 2014
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca

karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca
karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl


