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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!
Nadchodzące dni przepełnione będą świąteczną atmosferą.  

To czas spotkań, wspólnej radości i rodzinnego świętowania. 
Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, by wziąć udział w naj-
bliższych wydarzeniach organizowanych w naszej Gminie: 
w spotkaniach wigilijnych, kolędowych czy – organizowanym 
po raz pierwszy przez GOK Sezam – Jarmarku Bożonarodze-
niowym. Nowy Rok powitajmy razem w Tarnowie Podgórnym 
i Przeźmierowie, a potem koniecznie spotkajmy się na Koncercie 
Noworocznym i podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy!

W imieniu redakcji życzę Państwu, by Święta Bożego Narodze-
nia były spokojne i bardzo rodzinne – wszystkiego najlepszego!

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 
badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego wykrywania Raka Piersi. 

Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne  
w ramach Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. 

Tarnowo Podgórne, przy stadionie OSiR, 
Ul. 23 października, 20.01.2016r. godz.9-16 

Tarnowscy seniorzy – na zabawę

Koło Seniora w Tarnowie Podgórnym serdecznie zaprasza człon-
ków na zabawę karnawałową, która odbędzie się 16 stycznia 
2016. Początek o 18.00. Wstęp 35 zł / osobę (z konsumpcją). 

Wszelkie informacje – tel. 609 712 553. ~ Koło Seniora

Zmiany w Dolinie Samy

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD Dolina Samy od-
było się 9 grudnia w Mrowinie. Jedną z decyzji była zmia-
na osoby reprezentującej naszą Gminę w Radzie Stowarzy-

szenia  – nowym członkiem jest Janusz Zarzyński z Przeźmierowa, 
prezes Okręgu Poznań Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych.  ~ ARz

20 stycznia, 9.00-16.00 Tarnowo Podgórne  
przy stadionie GKS, ul. 23 Października

21 stycznia, 9.00-16.00 Przeźmierowo przy Pasażu, ul Rynkowa
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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

Kiedy musimy odśnieżać chodniki przy naszych domach?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Lada moment spadnie śnieg, a wraz z nim powróci 
konieczność odśnieżania chodników.  
Proszę o jasne określenie, kiedy my,  

właściciele nieruchomości, musimy odśnieżać 
chodniki przy naszych domach?

Obowiązek utrzymania chodnika przy nieruchomościach nakła-
da na właścicieli nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w szczególności w zakresie art. 5 ust. 1 

pkt 4, który mówi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku przez uprzątniecie  błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, słu-
żącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości. 

Wiele pytań budzi kwestia bezpośredniego położenia chodnika przy 
nieruchomości. Jako Gmina przyjęliśmy interpretację przekazaną nam 
przez Starostwo Powiatowe, a przyjętą na podstawie wyroków m.in. 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (wyrok z 27.03.20007, sygn. akt ACa 
1542/06) oraz Sądu Okręgowego w Kielcach, IX Wydział Karny Odwo-
ławczy (wyrok z 23.03.2012 r., sygn. akt IX Ka 10/12). 

Zdaniem sądów, każdy chodnik, który przylega do nieruchomości po-
łożonej poza pasem drogowym, winien być utrzymywany przez wła-
ściciela tej sąsiedniej nieruchomości. Przy interpretowaniu pojęcia 
„bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst 
potoczny. To oznacza, że chodnikiem położonym bezpośrednio przy 
nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpo-
średniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, 
gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żad-
nych innych nieruchomości. 

Inne rozumienie tego przepisu jest – również zdaniem sądów – nielo-
giczne i nieżyciowe. Jakiekolwiek odsunięcie chodnika od granicy nie-
ruchomości, chociażby poprzez pas zieleni, zwalniałoby jej właściciela 
od obowiązku utrzymania porządku i czystości na chodniku. Byłoby to 
sprzeczne z genezą tego przepisu, który miał przecież na celu zapewnie-
nie prawnego i skutecznego dbania o utrzymanie porządku.   
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Na ukończeniu opracowywanie pro-
jektu przebudowy ul. Wspólnej/Prze-
mysława

 Zakończono procedury przetargowe na 
opracowanie dokumentacji projekto-
wej dla budowy świetlicy

Batorowo

 Trwa budowa chodnika przy ul. St. Ba-
torego

Ceradz Kościelny

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Palaczówka

 Na ukończeniu opracowanie doku-
mentacji projektowej przebudowy na-
wierzchni ul. Kalwowskiej

 Na ukończeniu opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy chodni-
ka ul. Za Ogrodami

Chyby

 Trwa budowa molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu 
chodnika ul. Szkolnej

Góra

 Podpisano umowę z wykonawcą reali-
zacji ul. Krętej

Jankowice

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami

 Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na 
wykonawcę rewitalizacji Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Trwa budowa chodnika przy ul. Lipowej

 Zaakceptowano koncepcję przebudo-
wy świetlicy

Lusowo

 Trwa opracowywanie projektu kolejne-
go etapu budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Wierzbowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na rozbudowę szkoły podsta-
wowej

 Podpisano umowę na budowę oświe-
tlenia na ul. Drozda i Słowika

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami 

Zebrania wiejskie 2016
Miejscowość Data i godzina Miejsce
Przeźmierowo 4 stycznia, godz. 18.00 CK Przeźmierowo
Kokoszczyn 5 stycznia, godz. 18.00 Świetlica
Góra 5 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Rumianek 7 stycznia, godz. 18.00 Świetlica
Ceradz Kościelny 7 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Tarnowo Podgórne 11 stycznia, godz. 19.00 Sala GOK
Lusowo 12 stycznia, godz. 18.00 Świetlica
Swadzim 12 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Baranowo 13 stycznia, godz. 18.00 Aula Gimnazjum
Chyby 13 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Sierosław 14 stycznia, godz. 18.00 Świetlica
Wysogotowo 14 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Lusówko 19 stycznia, godz. 18.00 Szkoła
Batorowo 19 stycznia, godz. 20.00 Świetlica
Sady 20 stycznia, godz. 18.00 Świetlica
Jankowice 20 stycznia, godz. 20.00 Świetlica

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz  

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO 2016 ROKU,
które odbędzie się 1 stycznia 

 
w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia  

o godz. 18.00 oraz 
w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego 

o godz. 19.00
Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się 
noworoczne msze święte w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00 
oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie 
o godz.18.00. 
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 aktualności

Zgodnie z procedurą Wójt 
Tadeusz Czajka przekazał 
16 listopada Przewodni-

czącemu Rady Gminy Grzego-
rzowi Leonhardowi projekt bu-
dżetu Gminy Tarnowo Podgórne 
na 2016 rok. Teraz nad dokumen-
tem pochylają się członkowie 
poszczególnych komisji Rady 
Gminy, a uchwalenie przyszło-
rocznego budżetu zaplanowano 
na sesji w dniu 30 grudnia. 

Jak podkreślił Wójt, projekt 
w części inwestycyjnej odzwier-
ciedla zapisy Planu Rozwoju 
Lokalnego 2016 – 2020. Zade-
klarował również, że jeżeli po 

Projekt budżetu przekazany
podsumowaniu finansowym 2015 
roku pojawią się wolne środki 
(nadwyżka budżetowa), to zosta-
ną one przeznaczone na dodatko-
we zadania inwestycyjne. 

Przewodniczący Rady Gminy, 
przyjmując projekt budżetu, za-
pewnił, iż radni dołożą starań, by 
terminowo wypełnić procedurę 
uchwalania gminnego budżetu.

Na koniec Wójt podziękował 
Skarbnikowi Gminy Justynie Wit-
kowiak za pracę nad opracowa-
niem projektu budżetu. 

~ARz

Niecodzienny gość zawi-
tał w sobotę, 5 grudnia, 
do Pasażu w Przeźmiero-

wie przy Rynkowej. Święty Mi-
kołaj w towarzystwie Śnieżynek 
przybył z workiem pełnym pre-
zentów, które podarował nie tylko 
grzecznym, ale także odważnym 
dzieciom, które zdecydowały się 
wziąć udział w licznych zaba-
wach i konkursach. Część Pasażu 
zamieniła się w fabrykę święte-
go Mikołaja, gdzie pod czujnym 
okiem śnieżynek dzieci malowa-
ły i zdobiły styropianowe bomb-
ki, dekorowały pierniczki, kolo-
rowały świąteczne obrazki, pisały 
listy do Świętego Mikołaja. Mali 
artyści wykazali się niezwykłą 
kreatywnością i pracowitością. 
W kąciku kulinarnym pod okiem 
prawdziwego kucharza wszyscy 
zainteresowani lepili i degusto-
wali pyszne pierogi. Nie lada grat-
ką dla maluchów był suchy basen 
wypełniony plastikowymi bom-
beczkami, a także tor przeszkód 
przygotowany przez Centrum Fit-
ness.

Imprezę uświetnił występ aniel-
skich głosów dzieci z Chóru Szko-
ły Podstawowej im. A. Fiedlera 
w Przeźmierowie oraz z Przed-
szkola Leśne Skrzaty z Przeźmie-
rowa, a także wspólne kolędowa-

Mikołajki w Pasażu w Przeźmierowie

nie przy gitarze. Odwiedzający 
Pasaż mogli podziwiać wystawę 
obrazów, własnej twórczości Pani 
Marii i Pani Gizeli oraz fotografie 
piaskowych rzeźb „Zabawywpia-
sku.pl”. W trakcie festynu otwarta 
była również Filia Urzędu Gminy 
– można było m.in. złożyć wnio-
sek lub odebrać nowy dowód oso-
bisty, Kartę Mieszkańca lub zało-
żyć profil zaufany ePUAP. 

Wyjątkowa atmosfera oraz 
świetna zabawa tego dnia była 
możliwa dzięki zaangażowaniu 
Pasażu Przeźmierowo, Gminy 
Tarnowo Podgórne, Szkoły Pod-

stawowej im A. Fiedlera w Prze-
źmierowie, Przedszkola Leśne 
Skrzaty w Przeźmierowie, PKO 
BP, WUEF Club w Tarnowie Pod-
górnym, Firmiy Ambra i Kolpor-
ter, sklepom spożywczym: ABC 
i Chata Polskiej w Pasażu, Salo-
nu Fryzjerskiego na piętrze, Piz-
zerii „W Świecie Pizzy” oraz tych 
wszystkich, którzy wsparli to wy-
darzenie swoją obecnością, mi-
łym słowem i uśmiechem.

~Radio Zet Gold
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 Na ukończeniu opracowanie doku-
mentacji projektowej przebudowy ul. 
Przystaniowej

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Rozpoczęto przebudowę ul. Kościelnej 
i Jarzębinowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Orzecho-
wej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Leśnej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na modernizację Parku im. St. 
Kanikowskiego

Sady

 Trwa opracowanie projektu ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Sierosław

 Zakończono realizację ul. Dworskiej 
wraz z odcinkiem ul. Morwowej

 Na ukończeniu opracowanie doku-
mentacji projektowej na przebudowę 
ul. Granitowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Pokrzyw-
nickiej

Tarnowo Podgórne

 Zakończono przebudowę ul. 25 Stycz-
nia

 Na ukończeniu opracowywanie projek-
tu przebudowy ulic: Kalinowa, Wrzo-
sowa, Gerberowa, Modrakowa 

 Trwa realizacja instalacji fotowoltaicz-
nej dla szkoły podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla budynku Domu Samopo-
mocy dla osób niepełnosprawnych

 Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy 
wschodniej obwodnicy Tarnowa Pod-
górnego 

 Zakończono procedury przetargowe na 
przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia

Wysogotowo

 Trwa remont świetlicy

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Podczas 62. Akcji Honorowego Krwiodawstwa, którą 21 listopada 
w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym zorganizowało 
Stowarzyszenie Dar Serc, zebrano 48,6 litra krwi. Oznacza to, 

że na naszym koncie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa mamy 3 854,6 litra. 

– Regularne prowadzanie akcji nie byłoby możliwe bez anonimowych 
darczyńców oraz ludzi dobrego serca, którzy pomagają w organizacji 
– mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i pre-
zes Stowarzyszenia Dar Serc. – Za wszelką okazaną pomoc serdecznie 
dziękujemy!

W listopadowej akcji zgłosiło się 150 osób. Po wstępnej weryfikacji 
zarejestrowały się 132 osoby, a ostatecznie krew oddało 108 (w tym 39 
kobiet). Bardzo cieszy 13 nowych dawców oraz 3 osoby zapisane do 
bazy dawców szpiku. 

Następna akcja odbędzie się 13 lutego 2016 r.
~ARz  

Kolejne 48 litrów 

Dnia 10 listopada odbył się I Raut Przeźmierowski. Wraz z Radą 
Sołecką zaprosiłam do wspólnego świętowania Dnia Niepod-
ległości mieszkańców, którzy świadomie i z zaangażowaniem 

budują naszą małą ojczyznę – Przeźmierowo. 
Głównym celem tego spotkania było wzajemne poznanie, wymiana 

myśli i doświadczeń ludzi, którzy tworzą wydarzenia sportowe i arty-
styczne, wymyślają nowe rozwiązania, organizują się, aby rozwiązywać 
trudne problemy. Wszak to nasze uczynki – te wielkie, ale i te najmniej-
sze – powodują, że świat wokół nas się zmienia, że nasze Przeźmierowo 
staje się lepsze, piękniejsze i bardziej przyjazne. 

Raut Przeźmierowski jest też wyrażeniem podziękowania:  
- dla władz gminy za okazywaną pomoc i zrozumienie,
- dla samorządowców za zaangażowanie w życie społeczne,
- dla przedsiębiorców za przychylność i szczodrość,
- dla przedstawicieli miejscowych artystów i sportowców za zaraża-

nie innych swoją pasją,
- dla przedstawicieli przeźmierowskich organizacji i stowarzyszeń za 

pracę, oddanie i podejmowanie trudnych wyzwań,
- i dla „drugich połówek” – żon, mężów, rodziców specjalne podzię-

kowania za wsparcie i tolerancję.
Mam nadzieję, że spotkanie to będzie już tradycją naszej wsi  

i że w latach następnych lista zaproszonych gości będzie stale rosła.

~ Katarzyna Preyer
Sołtys Przeźmierowa

Raut Przeźmierowski

24 grudnia Urząd Gminy 
i Wydział Komunikacji 

będą nieczynne
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Pomnik generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego już 
stoi przy Szkole Podstawo-

wej w Lusowie (Gmina Tarnowo 
Podgórne). Jego uroczyste odsło-
nięcie zaplanowano 29 grudnia 
w ramach gminnych obchodów 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego.

Inicjatorem budowy pomnika 
jest Towarzystwo Pamięci Gene-
rała Józefa Dowbora Muśnickie-
go z Lusowa. Ten zamysł zreali-
zowano dzięki wsparciu Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Warszawie, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, 
Prezydenta Miasta Poznania oraz 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 

 29 grudnia uroczystość odsło-
nięcia pomnika rozpocznie się 
w kościele w Lusowie o 11.00 
koncertem w wykonaniu Orkie-
stry Reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych pod dyrekcją mjr 

Dowbor już stoi!

Pawła Joksa z solistką France-
scą Crotti Musnicki – skrzypce 
(Włochy). Następnie o 12.00 od-
prawiona zostanie msza święta 
w intencji Ojczyzny z udziałem 
kompanii honorowej 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej z Międzyrzecza. Potem 
uczestnicy przejdą na plac przy 
Szkole Podstawowej w Lusowie, 
gdzie przy zachowaniu ceremo-
niału wojskowego odsłonięty zo-
stanie pomnik Generała. 

Apelujemy o jak najliczniej-
szy udział – niech będzie to nasze 
wspólne święto! ~ARz

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
29 grudnia 2015 r.

• 11.00  –  uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych pod dyrekcją mjr Pawła Joksa z solistką Francescą Crotti 
Musnicki – skrzypce (Włochy) w kościele w Lusowie

• 12.00  –  msza święta w  intencji Ojczyzny z  udziałem kompanii honorowej 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza

• 13.00  –  przemarsz na plac przy Szkole Podstawowej w Lusowie pod pomnik 
Generała Dowbora Muśnickiego

• 13.15  –  uroczystość odsłonięcia pomnika Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 
Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego, prowadzona zgodnie 
z  ceremoniałem wojskowym przez kadrę ofi cerską 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej

• 14.00 – posiłek żołnierski w „Obozie Wojsk Wielkopolskich” (na boisku Szkoły)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

TADEUSZ CZAJKA 

Prezes Towarzystwa Pamięci
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego

JÓZEF GRAJEK

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika

BOGUSŁAW PAPLACZYK

wraz z

TOWARZYSTWEM PAMIĘCI GENERAŁA

JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO W LUSOWIE

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika 

GENERAŁA BRONI

JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO 

Dowódcy Powstania Wielkopolskiego, 
która odbędzie się 29 grudnia 2015 r. w Lusowie.

Zamknięcie 
kapsuły czasu 
podczas wmuro-
wania kamienia 
węgielnego

Ustawianie po-
mnika generała
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Kącik seniora

Aktualności  
- Pięć lat na scenie

Kolędujmy Małemu! 

Szybko minął rok, blask choinki znowu lśni, to świąteczne idą dni. 
Kolędnicy Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” serdecznie Pań-
stwa zaprasza na koncerty „Kolęd i pastorałek w formie tanecz-

nej” w następujących miejscach:
- 26 grudnia, godz.12.45, kościół w Lusowie,
- 6 stycznia, godz.12.45, kościół w Baranowie,
- 6 stycznia, godz.15.00, kościół w Skórzewie,
- 17 stycznia, godz. 13.30, kościół w Dąbrówce.

~ Krystyna Semba, Kierownik Zespołu 

Gmina Tarnowo Podgórne jako jedna z trzech w Wielkopolsce 
otrzymała wyróżnienie „Sportowa Gmina 2015” za umiejętne łą-
czenie budowanych nowoczesnych obiektów sportowych z pro-

gramem rozwoju sportu i rekreacji na jej terenie. Wyróżnienia zostały 
wręczone 26 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
przez m.in. mistrza olimpijskiego w judo Pawła Nastulę oraz Grzegorza 
Skrzecza, olimpijczyka i medalistę mistrzostw świata w boksie. 

Wyróżnienie przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska już od 
sześciu lat w ramach programu „Sportowa Polska”. Kandydatów oce-
niała kapituła w składzie: Monika Filipiuk – ekspert KSP ds. funduszy 
UE, Krzysztof Miklas – dziennikarza i komentator sportowy oraz Danu-
ta Burzyńska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Builder”. Przy ocenie 
pod uwagę brane były nakłady Gminy na infrastrukturę sportową i sport 
powszechny, zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promo-
cję sportu i rekreacji oraz działalność na rzecz rozwoju spotu i rekreacji 
wśród młodzieży.  ~ Ania Lis

SPORTOWA GMINA

Świąteczna paczka 
„Lusowiaków”

Wzorem ubiegłego roku „Lusowiacy” przygotowali Świątecz-
ną Paczkę dla 7-osobowej rodziny (w tym 5 dzieci w wieku 
od 3,5-14 lat). Poprzez realizację ich konkretnych potrzeb 

(od mebli, kołder, pościeli przez odzież, żywność, środki czystości) sta-
raliśmy się spełnić ich marzenia. A tym samym sprawić, aby ich święta 
były weselsze.

~ Krystyna Semba, Kierownik Zespołu 

Funkcjonująca w ramach Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sezam grupa teatralna Seniorit-
ki świętowała jubileusz 5-lecia działalności. 

Z tej okazji podopieczne Marioli Ryl-Krystianow-
skiej spotkały się w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Okolicznościowe życzenia złożył również Wójt Ta-
deusz Czajka.

Warto wpisać  
do kalendarza:

20 grudnia, godz. 20.00
Jarmark Bożonarodzeniowy
teren przy Centrum Kultury Przeźmierowo
9 stycznia, godz. 17.00
Koncert Noworoczny
hala OSiR Tarnowo Podgórne 
10 stycznia, godz. 16.00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
(szczegóły na plakacie wewnątrz numeru)
17 stycznia, godz. 15.00 
„Śpiewamy kolędy” z Kołem Śpiewu 
Dom Kultury Tarnowo Podgórne

Na zdrowie
Przypominamy o bezpłatnych szczepieniach 

przeciwko grypie:
- dla osób powyżej 65 roku życia: Przychodnia 

Lekarzy Rodzinnych Saluber, przy ul. Sportowej 1 
w Tarnowie Podgórnym, prośba o wcześniejszą re-
zerwację pod nr tel. 787 625 189 (numer dedykowa-
ny szczepieniom przeciwko grypie), program finan-
sowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne, 

- dla osób powyżej 55 roku życia: Przychodnia 
VITA LONGA w Przeźmierowie przy ul. Ogrodowej 
13 tel. 61 814 20 41, program finansowany przez Po-
wiat Poznański, zapisy w przychodni.

Oferta specjalna Tarnowskich Term
W poniedziałki i czwartki bilet trzygodzinny w ce-

nie dwugodzinnego – również na sauny. Oferta dla 
osób powyżej 55 roku życia (dostępna do odwoła-
nia).  ~ARz

Wyróżnienie odebrał Dyrektor OSiR Bernard BrońskiFot. Krzysztof Bogajczyk
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3 grudnia Przeźmierowo 
wzbogaciło się o nową świe-
tlicę znajdującą się przy uli-

cy Magazynowej 25. W tym dniu 
odbyło się oficjalne oddanie bu-
dynku, który wcześniej służył 
miłośnikom gołębi pocztowych, 
a teraz otworzył się również dla 
sołectwa i mieszkańców. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokona-
li Wójt Tadeusz Czajka, prezes 
Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Janusz Za-
rzyński i sołtys Przeźmierowa 
Katarzyna Preyer. 

Właścicielem budynku położo-
nego na działce gminnej jest Pol-
ski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Na mocy porozu-
mienia pomiędzy związkiem, so-
łectwem a Gminą budynek wraz 
z otaczającą go działką, będzie 
użyczany Radzie Sołeckiej Prze-
źmierowa, a także mieszkańcom.

Salę będzie można wypoży-
czyć po wcześniejszym uzgod-
nieniu z prezesem Związku Ho-
dowców Januszem Zarzyńskim 
pod telefonem 506 227 524. Już 
w tej chwili wiemy, że od przy-
szłego roku w salce ruszy cykl 
zajęć dla rodziców z małymi 
dziećmi. W sprawie nowych za-
jęć i innych inicjatyw można 
zgłosić się do pani sołtys. 

Pomysł, aby wykorzystać wy-
budowany dwa lata temu budy-
nek, pojawił się podczas wyciecz-
ki rowerowej, na którą wiosną 
zaprosili Wójta Tadeusza Czajkę 
radni z Przeźmierowa wraz z pa-
nią sołtys. Oprócz wielu kwestii 
dotyczących Przeźmierowa, któ-
re podczas wycieczki radni mogli 

Nowa świetlica w Przeźmierowie!
bardziej obrazowo pokazać Wój-
towi, pojawił się również temat 
od dawna zgłaszany przez miesz-
kańców: brak typowej świetlicy 
wiejskiej, która oprócz miejsca 
na różnego rodzaju zajęcia czy 
zebrania mogłaby pełnić funkcję 
sali do wynajęcia.

Efektem podjętych rozmów 
było sfinansowanie przez Gminę 
części prac wykończeniowych: 
podbitki dachowej, elewacji, 
a także parkingu przy budynku 
wyłożonego poz-brukiem. Kost-
ką wyłożono również miejsce 
na wiatę grillową, znajdującą się 
z tyłu budynku, która – mamy 
nadzieję – zostanie wybudowana 
już w przyszłym sezonie.

Wiele prac wykończeniowych 
zostało wykonanych przez człon-
ków Związku Hodowców. Dzię-
ki temu i gospodarności preze-
sa Janusza Zarzyńskiego koszty 
budowy zostały zminimalizowa-
ne. Wiosną zostaną wykonane, 
być może przy pomocy miesz-
kańców, prace w ogrodzie, któ-
re pozwolą  w jeszcze większym 
stopniu cieszyć się tym nowym 
miejscem.

W około stumetrowym budyn-
ku mieści się  50 – metrowa sala 
(50 miejsc siedzących), kuchen-
ka, korytarz z szatnią i toalety. 
Dom stoi na 80 – metrowej dział-
ce, na której znajduje się parking 
i miejsce na grilla. 

Zapraszamy!

~ Dorota Barełkowska

Wystawa gołębi pocztowych 
19 i 20 grudnia 2015 r.

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie  
przy ul. Kościelnej  46/48

400 gołębi w jednym miejscu! Podczas wystawy zostaną wybrani reprezentanci  
na wystawę krajową! Wstęp wolny – zapraszamy w następujących godzinach:

19 grudnia (sobota): 10.00 – 18.00, 20 grudnia (niedziela): 10.00 – 14.00
Organizator: Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Okręg Poznań
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Grupa społeczna, organi-
zująca protest przeciwko 
Wariantowi VI, nie ustaje 

w działaniach. Już po pierwszym 
spotkaniu podjęta została decy-
zja o zawiązaniu Stowarzyszenia 
Ekologiczna Wielkopolska, które 
w sposób sformalizowany będzie 
reprezentować stanowisko miesz-
kańców. Obecnie trwa proces re-
jestracji Stowarzyszenia. 

Swoim protestem zaintereso-
waliśmy redakcję ogólnopol-
skiego programu „To jest temat” 
z TVP Info – reporterzy przyje-
chali do Lusówka i spotkali się 
z mieszkańcami, władzami sa-
morządowymi gmin Tarnowo 
Podgórne i Dopiewo oraz przed-
stawicielami Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych. Program był 
nadawany 26 listopada na żywo 
z Lusówka. Obecni na nagraniu 
przedstawiciele PSE podkreśla-
li, że decyzja o przebiegu linii 
jeszcze nie zapadła, a wariant VI 
jest jedynie rozwiązaniem reko-
mendowanym. Jednocześnie wy-
raźnie zaznaczyli, że za realiza-
cję inwestycji (m.in. dotrzymanie 
terminów i przebieg linii) będzie 
odpowiadać Wykonawca, z któ-
rym PSE obecnie dopina umowę. 
Mieszkańcy głośno zwracali uwa-
gę, że mapy, na których opiera się 

PSE w swoich dokumentacjach, 
są przestarzałe i nie uwzględnia-
ją obecnej zabudowy mieszka-
niowej ani obszarów szczególnie 
cennych przyrodniczo. 

Kolejne spotkanie w tej sprawie 
odbyło się 4 grudnia w sali GOK 
Sezam w Tarnowie Podgórnym. 

Przeciw 400 kV – działamy wspólnie

Obok mieszkańców, PSE i samo-
rządowców wzięli w nim także 
udział posłowie na Sejm: Wal-
dy Dzikowski (PO) i Bartłomiej 
Wróblewski (PiS), a także Rena-
ta Begier ze Stowarzyszenia Pol-
ski Klub Ekologiczny, którzy po-
parli protest mieszkańców. Poseł 
Waldy Dzikowski podkreślał, że 
będąc Wójtem Gminy Tarnowo 
Podgórne respektował ówczesne 
plany PSE, które już wtedy wska-
zywały przebieg linii wysokiego 
napięcia w obecnym Wariancie I.

Społeczna inicjatywa otrzyma-
ła także wsparcie władz samo-
rządowych. 18 listopada Wójt 
Tadeusz Czajka zaprosił wójtów 
i burmistrzów gmin leżących na 
linii Wariantu VI. Celem spotka-
nia była prezentacja stanowisk 
poszczególnych samorządów 
oraz wypracowanie formy dal-
szej współpracy. Obecnie pro-
test w formie uchwały rad gmin 

wyraziły już Tarnowo Podgórne, 
Dopiewo, Kaźmierz, Szamotuły, 
Oborniki i Rogoźno. Samorzą-
dy te postanowiły zawiązać nie-
formalne Forum Gmin, które bę-
dzie wspólnym samorządowym 
sprzeciwem. Uczestnicy spotka-
nia wielokrotnie podkreślali swo-
je oburzenie i zaskoczenie formą 
przyjętą przez PSE przy wprowa-
dzaniu kolejnych wariantów tra-
sy linii 400 kV. Podkreślali, że 
gminy od lat dziewięćdziesiątych 
były zapewniane o zaplanowa-
nym przebiegu linii i te zapewnie-
nia były uwzględniane przy pra-
cach nad studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowy-
mi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Natomiast reko-
mendowana trasa nr VI nie była 
konsultowana z żadnym z samo-
rządów. 

Kolejne spotkanie z miesz-
kańcami zaplanowano na począ-
tek stycznia. Mają wziąć w nim 
udział także przedstawiciele Wy-
konawcy, który przyjmie na sie-
bie m.in. wybór odpowiedniego 
wariantu przebiegu linii 400 kV 
Piła Krzewina – Plewiska. O ter-
minie poinformujemy na gminnej 
stronie internetowej www.tarno-
wo-podgorne.pl i na plakatach. 
Przypominamy, że aktualne infor-
macje można uzyskać na forum 
www.400kv.phorum.pl 

~ ARz

Powstaje 
stowarzyszenie 
Ekologiczna 
Wielkopolska

Nagranie programu „To jest temat”

Spotkanie samorządowców
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ANKIETA	  DOTYCZĄCA	  SPOSOBU	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  I	  ŹRÓDEŁ	  CIEPŁA	  	  
na	  potrzeby	  wdrożenia	  PROGRAMU	  OGRANICZANIA	  NISKIEJ	  EMISJI	  	  

	  

 

 

 

 

A.	  CZĘŚĆ	  INFORMACYJNA	  
Program	  Ograniczania	  Niskiej	  Emisji	  polega	  na	  wymianie	  w	  domach	  mieszkańców	  starych	  i	  nieefektywnych	  pieców	  na	  ekologiczne	  
kotły	  o	  wysokiej	  sprawności.	  Gmina	  Tarnowo	  Podgórne	  mając	  na	  uwadze	  stan	  powietrza,	  jakość	  życia	  mieszkańców,	  ich	  potrzeby	  i	  
plany	  w	  zakresie	  modernizacji	  ogrzewania	  będzie	  się	  starać	  o	  pozyskanie	  na	  ww.	  cel	  dofinansowania	  ze	  środków	  pozabudżetowych	  
oraz	  przeznaczy	  	  środki	  własne.	  Warunkiem	  wdrożenia	  programu	  jest	  odpowiednie	  zainteresowanie	  mieszkańców	  oraz	  rozpoznanie	  
problemu.	  	  
W	  celu	   skorzystania	   z	  ewentualnej	  dopłaty	  do	  wymiany	  pieca	  c.o.	  niezbędne	   jest	  wypełnienie	  poniższej	  ankiety	  w	  wyznaczonym	  
terminie	  i	  przekazanie	  jej	  do	  Biura	  Obsługi	  Klienta	  Urzędu	  Gminy	  lub	  drogą	  elektroniczną	  pod	  adres:	  bok@tarnowo-‐podgorne.pl.	  	  

A.1.	   DANE	  LOKALIZUJĄCE	  OBIEKT	  
Imię	  i	  nazwisko:	  

	  .................................................................................................................................................................................................	  	  

Adres:	  	  .....................................................................................................................................................................................	  	  

B.	  DANE	  OBIEKTU	  -‐	  STAN	  ISTNIEJĄCY	  
B.1.	  TYP	  OBIEKTU	  
 jednorodzinny	  budynek	  	  

wielorodzinny	  budynek	  
	  inny	  	  ..........................................................................................................................................................................	  	  

B.2.	   DANE	  OBIEKTU	  

Ogrzewana	  powierzchnia	  budynku:	  	  ………………………………………m2	  

Liczba	  mieszkańców:	  ………………………………………	  

Wiek	  budynku:……………………………………lat	  

B.3.	   STOSOWANE	  PALIWO	  DO	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  

węgiel	  (	  ekogroszek,	  miał	  ),	  	  

olej	  opałowy	  	  

gaz	  

energia	  elektryczna	  biomasa	  (m.in.	  drewno,	  pelety)	  	  

inne	  	  ...........................................................................................................................................................................	  	  

*w	  przypadku	  stosowania	  więcej	  niż	  jednego	  paliwa	  należy	  je	  zaznaczyć	  

B.4.	   INFORMACJE	  DOTYCZĄCE	  ŹRÓDŁA	  CIEPŁA	  (KOTŁA)	  

Rok	  produkcji:	  ..................	  	  Moc:	  .......................	  KW	  

Ilość	  zużywanego	  paliwa	  na	  rok	  ..............................	  	  

Czy	   kocioł	   służy	   do	   przygotowania	  
ciepłej	  wody:	  
tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

Stan	  techniczny	  kotła:	  	  

dobry	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  zły	  

B.5.	   INNE	  UŻYTKOWANE	  ŹRÓDŁA	  CIEPŁA	  (ogrzewanie	  budynku,	  przygotowanie	  ciepłej	  wody)-‐podkreśl	  
właściwe	  

piec	  kuchenny,	  kominek,	  przepływowy	  ogrzewacz	  wody,	  bojler	  elektryczny,	  pompa	  ciepła,	  kolektory	  słoneczne,	  inne	   	  

Jeżeli jesteś zainteresowany 
dopłatą na wymianę nisko-
sprawnego kotła lub zmianą 

sposobu ogrzewanie, to dla Cie-
bie do 31 grudnia 2015 r. zo-
stał przedłużony termin składa-
nia ankiet dotyczących sposobów 
ogrzewania naszych domów!

Po wypełnieniu formularza 
prosimy o wysłanie go pocz-
tą tradycyjną na adres Urzędu 
(Urząd Gminy Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarno-
wo Podgórne ) lub złożenie oso-
biście w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne albo w Filii w Przeźmierowie 

Inwentaryzacja 
pieców

(w Pasażu przy ul. Rynkowej). Można też wysłać elektronicznie na adres  
bok@tarnowo-podgorne.pl 

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie, u sołtysów oraz na gminnej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl (menu po lewej stronie Niska emisja).

~ ARz
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ankieta

 

	   	   	  

	   	   	  

OŚWIADCZENIE	  I	  PODPIS	  OSOBY	  SKŁADAJĄCEJ	  ANKIETĘ	  

1. Ja,	  niżej	  podpisany,	  działając	  w	  trybie	  art.	  23	  ustawy	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  
(Dz.	  U.	  z	  2002	  r.	  Nr	  101,	  poz.	  926	  z	  późn.	  zm.)	  wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych	  przez	  Urząd	  Gminy	  
Tarnowo	  Podgórne.	  

2. Dane	  osobowe	  gromadzone	  są	  wyłącznie	  w	  celu	  opracowania	  i	  wdrożenia	  Gminnego	  Programu	  dla	  Gminy	  Tarnowo	  Podgórne.	  
3. Moja	  zgoda	  na	  przetwarzanie	  danych	  jest	  dobrowolna,	  zostałem	  poinformowany	  o	  przysługującym	  mi	  prawie	  dostępu	  do	  moich	  

danych	  i	  ich	  poprawiania.	  

	  

(miejscowość	  i	  data)	   (czytelny	  podpis)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DZIĘKUJEMY	  ZA	  WYPEŁNIENIE	  ANKIETY	  

	  
 

C.	  DANE	  OBIEKTU	  -‐	  STAN	  PLANOWANY	  
C.1.	  DEKLARACJA	  

Czy	  planują	  Państwo	  przeprowadzenie	  modernizacji	  polegającej	  na	  zmianie	  systemu	  grzewczego?	  tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

Czy	  podczas	  wykonywania	  ww.	  prac	  chcieliby	  Państwo	  skorzystać	  z	  pomocy	  finansowej	  udzielonej	  w	  ramach	  Programu	  
realizowanego	  przez	  Gminę	  Tarnowo	  Podgórne	  ?	  tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

C.2.	  PLANOWANY	  TERMIN	  PRZEPROWADZENIA	  MODERNIZACJI	  

2016	  
2017	  	  
2018	  	  
później	  

C.3.	  PLANOWANY	  SPOSÓB	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  
węgiel	  -‐	  ekogroszek,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  energia	  elektryczna,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  olej	  opałowy,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gaz,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  biomasa	  (m.in.	  drewno,	  pelety),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inne	  
	  	  

 

	   	   	  

	   	   	  

OŚWIADCZENIE	  I	  PODPIS	  OSOBY	  SKŁADAJĄCEJ	  ANKIETĘ	  

1. Ja,	  niżej	  podpisany,	  działając	  w	  trybie	  art.	  23	  ustawy	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  
(Dz.	  U.	  z	  2002	  r.	  Nr	  101,	  poz.	  926	  z	  późn.	  zm.)	  wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych	  przez	  Urząd	  Gminy	  
Tarnowo	  Podgórne.	  

2. Dane	  osobowe	  gromadzone	  są	  wyłącznie	  w	  celu	  opracowania	  i	  wdrożenia	  Gminnego	  Programu	  dla	  Gminy	  Tarnowo	  Podgórne.	  
3. Moja	  zgoda	  na	  przetwarzanie	  danych	  jest	  dobrowolna,	  zostałem	  poinformowany	  o	  przysługującym	  mi	  prawie	  dostępu	  do	  moich	  

danych	  i	  ich	  poprawiania.	  

	  

(miejscowość	  i	  data)	   (czytelny	  podpis)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DZIĘKUJEMY	  ZA	  WYPEŁNIENIE	  ANKIETY	  

	  
 

C.	  DANE	  OBIEKTU	  -‐	  STAN	  PLANOWANY	  
C.1.	  DEKLARACJA	  

Czy	  planują	  Państwo	  przeprowadzenie	  modernizacji	  polegającej	  na	  zmianie	  systemu	  grzewczego?	  tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

Czy	  podczas	  wykonywania	  ww.	  prac	  chcieliby	  Państwo	  skorzystać	  z	  pomocy	  finansowej	  udzielonej	  w	  ramach	  Programu	  
realizowanego	  przez	  Gminę	  Tarnowo	  Podgórne	  ?	  tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

C.2.	  PLANOWANY	  TERMIN	  PRZEPROWADZENIA	  MODERNIZACJI	  

2016	  
2017	  	  
2018	  	  
później	  

C.3.	  PLANOWANY	  SPOSÓB	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  
węgiel	  -‐	  ekogroszek,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  energia	  elektryczna,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  olej	  opałowy,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gaz,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  biomasa	  (m.in.	  drewno,	  pelety),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inne	  
	  	  

ANKIETA	  DOTYCZĄCA	  SPOSOBU	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  I	  ŹRÓDEŁ	  CIEPŁA	  	  
na	  potrzeby	  wdrożenia	  PROGRAMU	  OGRANICZANIA	  NISKIEJ	  EMISJI	  	  

	  

 

 

 

 

A.	  CZĘŚĆ	  INFORMACYJNA	  
Program	  Ograniczania	  Niskiej	  Emisji	  polega	  na	  wymianie	  w	  domach	  mieszkańców	  starych	  i	  nieefektywnych	  pieców	  na	  ekologiczne	  
kotły	  o	  wysokiej	  sprawności.	  Gmina	  Tarnowo	  Podgórne	  mając	  na	  uwadze	  stan	  powietrza,	  jakość	  życia	  mieszkańców,	  ich	  potrzeby	  i	  
plany	  w	  zakresie	  modernizacji	  ogrzewania	  będzie	  się	  starać	  o	  pozyskanie	  na	  ww.	  cel	  dofinansowania	  ze	  środków	  pozabudżetowych	  
oraz	  przeznaczy	  	  środki	  własne.	  Warunkiem	  wdrożenia	  programu	  jest	  odpowiednie	  zainteresowanie	  mieszkańców	  oraz	  rozpoznanie	  
problemu.	  	  
W	  celu	   skorzystania	   z	  ewentualnej	  dopłaty	  do	  wymiany	  pieca	  c.o.	  niezbędne	   jest	  wypełnienie	  poniższej	  ankiety	  w	  wyznaczonym	  
terminie	  i	  przekazanie	  jej	  do	  Biura	  Obsługi	  Klienta	  Urzędu	  Gminy	  lub	  drogą	  elektroniczną	  pod	  adres:	  bok@tarnowo-‐podgorne.pl.	  	  

A.1.	   DANE	  LOKALIZUJĄCE	  OBIEKT	  
Imię	  i	  nazwisko:	  

	  .................................................................................................................................................................................................	  	  

Adres:	  	  .....................................................................................................................................................................................	  	  

B.	  DANE	  OBIEKTU	  -‐	  STAN	  ISTNIEJĄCY	  
B.1.	  TYP	  OBIEKTU	  
 jednorodzinny	  budynek	  	  

wielorodzinny	  budynek	  
	  inny	  	  ..........................................................................................................................................................................	  	  

B.2.	   DANE	  OBIEKTU	  

Ogrzewana	  powierzchnia	  budynku:	  	  ………………………………………m2	  

Liczba	  mieszkańców:	  ………………………………………	  

Wiek	  budynku:……………………………………lat	  

B.3.	   STOSOWANE	  PALIWO	  DO	  OGRZEWANIA	  BUDYNKU	  

węgiel	  (	  ekogroszek,	  miał	  ),	  	  

olej	  opałowy	  	  

gaz	  

energia	  elektryczna	  biomasa	  (m.in.	  drewno,	  pelety)	  	  

inne	  	  ...........................................................................................................................................................................	  	  

*w	  przypadku	  stosowania	  więcej	  niż	  jednego	  paliwa	  należy	  je	  zaznaczyć	  

B.4.	   INFORMACJE	  DOTYCZĄCE	  ŹRÓDŁA	  CIEPŁA	  (KOTŁA)	  

Rok	  produkcji:	  ..................	  	  Moc:	  .......................	  KW	  

Ilość	  zużywanego	  paliwa	  na	  rok	  ..............................	  	  

Czy	   kocioł	   służy	   do	   przygotowania	  
ciepłej	  wody:	  
tak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nie	  

Stan	  techniczny	  kotła:	  	  

dobry	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  zły	  

B.5.	   INNE	  UŻYTKOWANE	  ŹRÓDŁA	  CIEPŁA	  (ogrzewanie	  budynku,	  przygotowanie	  ciepłej	  wody)-‐podkreśl	  
właściwe	  

piec	  kuchenny,	  kominek,	  przepływowy	  ogrzewacz	  wody,	  bojler	  elektryczny,	  pompa	  ciepła,	  kolektory	  słoneczne,	  inne	   	  
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tarnowskie termy

PROGRAM zimowych półkolonii

„Zimą w Termach fajnie jest !”
I TURNUS – 18.01.2016 – 22.01.2016 r.    II TURNUS – 25.01.2016 – 29.01.2016 r.

I dzień: PONIEDZIAŁEK
7.30 – Zbiórka
8.00 – 8.30 Uroczysty apel inaugurujący 
półkolonie „Zimą w termach fajnie jest!”
8.30 – 9.00 Śniadanie we własnym zakresie
10.00 – 12.20 Zajęcia na basenie 
13.00 – 13.30 Obiad
14.00 – 16.00 Gry i zabawy, zajęcia z sa-
moobrony (salka w Tarnowskich Termach)
16.00 Pożegnanie

II dzień: WTOREK
7.30 – Zbiórka
8.00 – 8.30 Apel kolonijny
8.30 – 9.00 Śniadanie we własnym zakresie
9.15 – 10.00 Przejazd do Cinema City Plaza
10.00 – 12.00 Seans filmowy
12.00 – 12.45 Przejazd na pływalnię

13.00 – 13.30 Obiad
14.00 – 15.30 Zajęcia na basenie (finess – 
dyskoteka)
16.00 Pożegnanie

III dzień: ŚRODA
7.30 – Zbiórka
8.00 – 8.30 Apel kolonijny
8.30 – 9.00 Śniadanie we własnym zakresie
10.00 – 12.30 Zajęcia na basenie
13.00 – 13.30 Obiad
14.00 – 15.30 Zajęcia na strzelnicy
16.00 Pożegnanie

IV dzień: CZWARTEK
7.30 – Zbiórka
8.00 – 8.30 Apel kolonijny
8.30 – 9.00 Śniadanie we własnym zakresie

9.15 – 9.45 Przejazd na INEA stadion
10.00 – 12.00 – Zwiedzanie INEA stadionu
12.00 – 12.45 Powrót na pływalnię
13.00 – 13.30 Obiad
14.00 – 15.30 Zajęcia na basenie
16.00 Pożegnanie

V dzień: PIĄTEK
7.30 – Zbiórka
8.00 – 8.30 Apel kolonijny
8.30 – 9.00 Śniadanie we własnym zakresie 
9:30 – Wyjście na lodowisko w Tarnowie 
Podgórnym
10.00 – 12.00 Zajęcia na lodowisku
13.00 – 13.30 Obiad
14.00 – 15.30 Zajęcia na basenie
16.00 Pożegnanie

Zapraszamy!!!

Trzeciego grudnia w Tarnowskich Ter-
mach odbyły się Szkolne Zawody Pły-
wackie. 

Uczestniczyły w nich dzieci klas pierw-
szych i drugich ze Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym oraz Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie. Rywalizacja przebiegała w 
miłej atmosferze, a dzieci dopingowały siebie 
nawzajem. Wszyscy uczestnicy otrzymali me-
dale, a później udali się na zasłużoną zabawę 
na zjeżdżalniach.

Zawody były zwieńczeniem programu 
„Umiem pływać”, w którym 225 dzieci z klas 
I- III Szkół Podstawowych w Tarnowie Pod-
górnym i Przeźmierowie w ramach zajęć po-
zalekcyjnych. Koszty nauki i doskonalenia 
pływania pokryły Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz Gmina Tarnowo Podgórne – dzięki 
temu udział w Programie był bezpłatny.  ~tt

Pierwsze zawody już za nami! 

28 listopada w war-
szawskim hotelu 
Gromada odbyła się 

gala, podsumowująca plebiscyt 
„Orły Polskiego Samorządu 
2015”. Nagrodę specjalną oraz 
tytuł „Wybitny Samorząd RP 
2015” przyznano Gminie Tarno-
wo Podgórne, a odebrał je Wójt 
Tadeusz Czajka.

Organizatorami konkursu są: 
Ogólnopolska Federacja Przedsię-

Tarnowo Podgórne wśród wybitnych
biorców i Pracodawców – Przed-
siębiorcy.pl, Mazowieckie Zrze-
szenie Handlu Przemysłu i Usług 
oraz Europa 2000 Consulting. 
Projekt ma poparcie Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju. Od-
bywa się w ramach narodowego 
Programu Promocji Polska Przed-
siębiorczość.

~ ARz
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aktualności

Stacja Główna OSiR Tarnowo Podgórne, 
ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne
Program na scenie

16.00 – Spotkanie z piłkarzem Lecha
16.30 – Licytacja
17.00 – Lusowiacy na ludowo oraz w innej odsłonie 
17.30 – Licytacja
18.00 – Gabriel Fleszar 
Wokalista znany głównie z przeboju „Kroplą Deszczu”, któ-
ry gości do dziś we wszystkich największych stacjach radio-
wych. Inne znane utwory z jego repertuaru to choćby „Bilet 
do nieba”, „Niespokojny”, „Gdzie jest dziś”. Sporą popular-
ność zdobyła też piosenka „Droga donikąd”, która promowała film 
„Sezon na Leszcza”. W filmie tym jedną z głównych ról, obok Bogu-
sława Lindy i Anny Przybylskiej, zagrał zresztą sam Fleszar. W ostatnich la-
tach oprócz kontynuowania kariery solowej artysta występuje w rockowym zespole Candida 
oraz akustycznym duecie A3 Format.

19.15 – Licytacja Główna
20.00 – Światełko do nieba (fajerwerki, balon Beaty Chomy)

W hali:
•  loteria fantowa 
•  Interaktywne Stoisko Plastyczne  GOK SEZAM:

– „zwierzaki baloniaki” – tworzenie zabawek z balonów
– „buziaki tęczaki” – malowanie twarzy 

•  Bricks 4 Kidz (Klocki Dla Dzieci) – sprawdzony amerykański pomysł i metodologia prowadzenia zajęć dla dzie-
ci. Uczymy, budujemy, bawimy… za pomocą klocków LEGO®. 

 • „Buduje i wiem” dla grupy wiekowej 5-7 lat 
 • „Robotyka dla juniora” dla grupy 7-9 lat 
• Turniej KOP dla WOŚP (uwaga: początek o 15.00),  

zgłoszenia pod tel. 61 8959 231 
• …dmuchańce, Kącik Wędrującej Książki, Słodkie co-nieco, stoisko infor-

macyjne ePuap i Karty Mieszkańca i inne niespodzianki!  

Zapraszamy!
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aktualności
Przy hali:

•  Spójrz na świat z wysoka – podnośnik GIZO
•  Przystanek autobusowy  
•  OSP wystawa sprzętu gaśniczego 

Stacja Vector 
ul. Rokietnicka 21, Tarnowo Podgórne 
Od 14.00

Kulamy dla WOŚP
•  Turniej Kręglarski dla dużych i małych
•  Porady lekarzy sportowych
•  Spotkanie z ptakami drapieżnymi
•  Koncerty muzyczne
•  Przystanek autobusowy  

Stacja Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie,  
mała sala gimnastyczna, ul. Kościelna 46/48 
Przeźmierowo
12.00 – 15.00 

Planszówkomania dla WOŚP
•  Otwarte spotkanie z grami planszowymi
•  Kącik plastyczny
•  Słodkie co – nieco

Stacja Tarnowskie Termy 
ul. Nowa 45, Tarnowo Podgórne 
Od 11.00 

Bijemy rekord dla WOŚP
•   Płyniemy ile sił, ile basenów pokonać damy radę!

Stacja Stadion GKS Tarnowo Podgórne  
ul. 23 Października 45, Tarnowo Podgórne 

Pobiegnij dla WOŚP
  Płacisz ZŁOTÓWKĘ za każde pokonane 

okrążenie stadionu. Nie ma znaczenia, czy jesteś 
w stanie przebiec 1, 5, 10 czy 30 okrążeń. Liczy 
się, że pomagasz i wiesz, że możesz być kimś 
WYJĄTKOWYM. 

12.30 –  otwarcie biura zawodów i wydawanie 
numerów startowych

13.45 – rozgrzewka z WUEF Clubem
14.00 – start biegu
16.00 – zejście z trasy ostatnich zawodników
16.15 – zamknięcie biura zawodów

Stacja Strzelnica  
ul. Zachodnia 1, Tarnowo Podgórne
Godz. 14.00

Wielkoorkiestrowe Strzelanie
  Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprasza 

wszystkich na strzelanie dla Wielkiej Orkiestry! 
Wrzuć datek do wielkoorkiestrowej puszki i 
sprawdź swoje oko!

Kijki dla WOŚP
  Pokonaj pętlę (ok. 3 km: Strzelnica – Tarnowskie 

Termy – Rondo J. Kuronia – Rondo T. 
Mazowieckiego – ul. 27 Grudnia – powrót tą 
samą trasą) – zapisy w budynku Strzelnicy!

Czekamy 
na Ciebie!

10 stycznia 2016 r.
Przedstawiamy najważniejsze punkty programu 24 finału WOŚP w naszej 

Gminie. Mamy nadzieję, że lista przygotowanych atrakcji jeszcze się wy-
dłuży.

Po aktualne informacje warto zaglądać do specjalnej wielkoorkiestrowej za-
kładki na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl .  Tam można 
poznać listę przedmiotów wystawionych na licytacje – już dziś potwierdzamy, 
że jednym z hitów będzie autobus przekazany przez spółkę TPBUS (dzięku-
jemy!). Wszystkich zapraszamy do przekazywania kolejnych fantów na licy-
tację i loterię – jak pokazały poprzednie edycje imprezy potrafimy zlicytować 
wszystko. Jednocześnie przypominamy, że do Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym lub do Filii w Przeźmierowie można przynosić książki do Kącika Wę-
drującej Książki, który poprowadzi UTW.

Szefem sztabu WOŚP w Tarnowie Podgórnym jest Barbara Wypuszcz, tel. 
61 8959 303. Wolontariuszami opiekuje się Dorota Błoch, tel. 61 8959 233, 
a w sprawie fantów prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik, tel. 606 756 290.

 
Masz pomysł, ciekawą propozycję – przyjdź lub zadzwoń,  

bo każda pomoc się przyda!
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 aktualności

Od listopada w przeźmie-
rowskim Centrum Kultu-
ry realizowany jest pro-

jekt ,,Łaziki”. 
To zwycięzca konkursu ogło-

szonego przez Komisję Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne na 
najciekawszy projekt inicjatywy 
kulturalnej, wyłoniony podczas 
Targów Gminnych Inicjatyw Kul-
turalnych.

Jego autorkami są trzy nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej im. Ar-
kadego Fiedlera w Przeźmierowie: 
Monika Derlak-Jelińska (plastyk), 
Karolina Witczak (muzyk) i Pau-
lina Dulat-Sawicka (przyrodnik). 
Zajęcia łączą ze sobą te trzy dys-
cypliny – to warsztaty artystyczne 
inspirowane przyrodą.

Tematyka jest ściśle związana ze 
zmieniającą się porą roku. To wła-
śnie przyroda ma stać się dla dzieci 

Łazimy i tworzymy

inspiracją do wielu zadań plastycznych i muzycznych. 
Muzyka jest często tłem do plastycznej twórczości.

Nazwa Łaziki nie jest przypadkowa. Aby szukać 
inspiracji do tworzenia musimy chodzić, czyli łazić, 
i np. zbierać potrzebne do wykonania wielu zadań ro-
śliny czy pozyskać potrzebne elementy na wykonanie 
własnych instrumentów.

W listopadzie odbyły się dwa spotkania. Młode 
osoby same wykonały papier czerpany poznając eta-
py jego tworzenia. Papier został ozdobiony elemen-
tami pozyskanymi z lasu. W jesiennym miesiącu na 

drzewach dominowały różno-
barwne liście. Zostały one przez 
dzieci zebrane, ususzone i zatopio-
ne w kartkach własnoręcznie wy-
konanego papieru. Z tych arkuszy 
przygotujemy w najbliższym cza-
sie niezwykłe życzenia bożonaro-
dzeniowe.

Zajęcia ,,Łazików” odbywają się 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo, w drugi i czwarty wtorek  każ-
dego miesiąca w godzinach 15.00-
17.00. Zapraszamy dzieci z całej 
Gminy! ~ DB

W Gminie Tarnowo Pod-
górne Święto 11 Listo-
pada obchodziliśmy 

oficjalnie, ale również na sporto-
wo i koncertowo. 

Gminne obchody rozpoczęła 
msza św. w intencji Ojczyzny od-
prawiona w tarnowskim kościele. 
Uroczysty charakter podkreślała 
obecność licznie pocztów sztan-
darowych. Mszę poprzedził krót-
ki występ Koła Śpiewu im. Fe-
liksa Nowowiejskiego, w którego 
wykonaniu usłyszeliśmy pieśni 
patriotyczne. 

Po mszy wszyscy, prowadze-
ni przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą Gminy Tarnowo Podgórne, 
przeszli do Parku im. Wojkie-
wicza. Uroczystość pod Pomni-
kiem poprowadził Prezes Brac-
twa Kurkowego Janusz Bączyk. 
Wartę sprawowali bracia kurko-
wi oraz tarnowscy harcerze. Po 
okolicznościowym przemówie-
niu Wójta Tadeusza Czajki za-
palono znicze i złożono kwia-
ty. Całości dopełnił wystrzał 

Świętowaliśmy Dzień Niepodległości

z armaty Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego. 

Po południu 37 osób wzięło 
udział w IV Niepodległościowym 
Turnieju w Kopa. Pierwsze miej-
sce zajął Stefan Jóźwiak, drugie – 
Wiktor Danielewski, trzecie - Jó-
zef Olejniczak, a czwarte – Piotr 
Świętek. Natomiast na sportowo 
świętowali uczestnicy XII Biegu 
i Nordic Walking, którzy zgro-
madzili się na starcie przy Gim-
nazjum w Baranowie (relacja na 
stronach sportowych). A amatorzy 
strzelania spotkali się na strzelni-

cy Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Tarnowie Podgórnym na 
X Powszechnym Strzelaniu Oby-
watelskim (szersza informacja na 
dalszych stronach). 

Zwieńczeniem gminnych ob-
chodów był pełen patriotycznych 
akcentów koncert zespołu Kwiaty 
Polskie z Ejszyszek (z naszej part-
nerskiej gminy litewskiej – So-
leczniki), który odbył się w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. 

~ ARz
Dziękujemy wszystkim, którzy 

wywiesili biało-czerwone flagi. 
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 wywiad

Kończy się rok poświęcony 
obchodom 25-lecia samorządu 
terytorialnego. Pan był od po-
czątku zaangażowany w two-
rzenie struktur samorządo-
wych. 

Rzeczywiście poświęciłem 
wiele czasu i energii na pracę 
społeczną w Komitetach Oby-
watelskich „Solidarność”. Warto 
przypomnieć, że ich pierwotna 
nazwa brzmiała: Komitet Oby-
watelski przy Przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Lechu Wa-
łęsie. Zostały zawiązane w grud-
niu 1988 roku. Po „Okrągłym 
Stole” komitet, już pod nazwą 
Komitet Obywatelski „Solidar-
ność”, przekształcił się w spon-
taniczny ruch obywatelski, 
w którego skład wchodzili ludzie 
pragnący zmian ustrojowych 
w Polsce. Pierwszym celem mia-
ły być przygotowania do wybo-
rów parlamentarnych w czerwcu 
1989 roku. 

W naszej Gminie motorem 
działań i pierwszym przewodni-
czącym Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” w Tarnowie 
Podgórnym był Bogdan Jawor-
ski. Trzon grupy stanowili Józef 
Grajek, Jerzy Kupsik, Paweł 
Świetlikowski, Jerzy Maciejew-
ski, Waldemar Palacz, Bernard 
Broński, Maciej Kierzek, Henryk 
Bugaj, Teresa Sękowska, Barbara 
Kozieł, Jacek Latos, Janusz Ja-
giełka i ja.

To był ruch oddolny, działa-
jący na fali świadomości oby-
watelskiej i naprawdę szczerego 
poczucia patriotyzmu. Bardzo 
spontaniczny.

Wymagało to nie lada odwagi 
obywatelskiej.

No tak, była okazja, żeby się 
nią wykazać. Byliśmy na wskroś 
przekonani o słuszności i ko-
nieczności naszych działań. Mie-
liśmy świadomość, że uczestni-
czymy w czymś bardzo ważnym, 

Mam poczucie dobrze spełnionego 
patriotycznego obowiązku  
– rozmowa z Januszem Zarzyńskim

że naszym udziałem jest tworze-
nie nowego rozdziału w histo-
rii Polski. Polski wolnej, Polski 
obywatelskiej. 

Przed wyborami parlamen-
tarnymi 1989 roku organizo-
waliśmy spotkania w Urzędzie 
Gminy z takimi autorytetami jak 
z prof. Janusz Ziółkowski, Hanna 
Suchocka, Leonard Szymański, 
Andrzej Porawski – to kandydaci 
na posłów z ramienia komitetów 
– „Drużyna Wałęsy”.

Po wyborach do Sejmu kon-
traktowego było już zdecydowa-
nie łatwiej działać, bo wiadomo 
było, że zmiana nieuchronnie 
nadchodzi. W tym czasie powstał 
Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” w Przeźmierowie, któ-
ry obejmował także Baranowo 
i Chyby. Miałem zaszczyt być 
jego przewodniczącym. Naj-
bardziej aktywni byli w nim 
Krzysztof i Jan Grzegorczyko-
wie, Ryszard Przybylski, Jerzy 

Kupsik, Jacek Latos, Janusz Ja-
giełka, Henryk Bugaj, Teresa Sę-
kowska, Anna i Kazimierz Ilscy, 
Paweł Świetlikowski, Czesław 
Wiśniewski, Danuta Ratajczak, 
Kazimierz Marchlewski, Andrzej 
Hlawacik, Henryk Witkowski, 
Tomasz Puchalski, Kazimierz 
Brzuszkiewicz, Monika i Robert 
Jagniewscy, Cecylia Celary, Ire-
na i Jan Szostakowie, Krystyna 
i Andrzej Kruszczyńscy, Państwo 
Bentkowscy, Barbara Kozieł, 
Zbigniew Dłużniewski, Kazi-
mierz Zygmanowski. 

Przypominam sobie, że pierw-
szy raz spotkaliśmy się w salce 
katechetycznej dzięki przychyl-
ności śp. Księdza Prałata Jana 
Szkopka. Późniejsze otwarte 
zebrania odbywały się w Klubie 
(w sali starego Ośrodka Kul-
tury). Celem naszych działań 
w tym czasie było przygotowa-
nie do wyborów samorządowych 
i wyłonienie spośród członków 
komitetu kandydatów na radnych 
i wójta. 

Wielu samorządowców pod-
kreśla entuzjazm społeczny, 
jaki towarzyszył ówczesnym 
radnym. 

Pracowałem jako radny I i III 
kadencji Rady Gminy. Pamiętam 
nasze ogromne zaangażowanie, 
niekończące się dyskusje. Nie 
było personalnych odniesień, 
animozji. To była praca społecz-
na wokół troski o Polskę i naszą 
społeczność lokalną. Tworzyli-
śmy podstawy dla realizowania 
naszej wspólnej wizji rozwoju 
Gminy i Ojczyzny. Dzisiaj, kiedy 
wspominam tamten czas, to mam 
głębokie poczucie dobrze speł-
nionego patriotycznego obowiąz-
ku. To były piękne dni. 

Rozmawiała 
~ Agnieszka Rzeźnik
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wspomnienie

Jeszcze o Domu Księgarza: wyposażenie którego 
nigdy nie było i jak… ruski(e) miesiąc(e) popa-
miętano!

W poprzednim miesiącu opisywałem burzliwe 
dzieje byłego Domu Księgarza położonego w Prze-
źmierowie przy ul. Leśnej. Po publikacji artykułu 
od czytelników otrzymałem dwa pytania dotyczące 
wspomnianego budynku. Pierwsze z nich dotyczy-
ło tego czy coś z oryginalnego przedwojennego wy-
posażenia można tam jeszcze obecnie podziwiać. 
Niestety opisywany budynek do wybuchu wojny nie 
został wykończony i konsekwencje tego faktu wi-
doczne były już we wspominanych tu czasach i wła-
ściwie trwają do dziś. Wnętrze budynku nigdy nie 
było wyposażone w sprzęty, dlatego ich pozostało-
ści próżno szukać. Niewytynkowane od nowości po-
mieszczenia piwniczne, pozbawione okładzin pod-
łogi i schody nie przynoszą chluby temu miejscu. 
Z epoki pozostały oryginalne kraty w piwnicznych 
oknach czy piękne witrażowe okno, a także elementy 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

W drugim pytaniu jeden z mieszkańców dociekał 
czy w budynku stacjonowali podczas wojny żołnie-
rze sowieccy. Popytałem świadków tamtych wyda-
rzeń i okazało się, że tego rodzaju fakt nie wiąże się 
w jakiejś większej skali z tym miejscem. Nie znaczy 
to, że Sowietów nie było w Domu Księgarza w ogóle. 
Ale po kolei: między lutym a sierpniem 1945 r. incy-
dentalnie przebywała w Przeźmierowie różna liczba 
żołnierzy radzieckich. Obecność tę można rozpatry-
wać w dwóch okresach: w czasie walk o wyzwolenie 
Poznania (koniec stycznia i luty 1945 r.) i w czasie 
powrotu Armii Czerwonej do Związku Radzieckiego 
po zakończeniu działań wojennych. Pierwszy charak-
teryzował się niezbyt liczną obecnością sowieckiego 
wojska w naszej miejscowości. Wynikała ona z poło-
żenia Przeźmierowa na zachód od Poznania z dala od 
centrum walk o stolicę Wielkopolski. Działania wo-
jenne zakończone zdobyciem Twierdzy Poznań to-
czyły się od wschodu miasta z eskalacją ich na linię 
północ –południe. Ofensywa, której finałem było zdo-
bycie Cytadeli 23 lutego 1945 r., doszła mniej więcej 
do granicy wyznaczonej prostą łączącą dzisiejsze Na-
ramowice z Dębcem. Do Przeźmierowa pierwsi i nie-
liczni żołnierze sowieccy dotarli pod koniec stycznia 
1945 r. Było to 3 członków zbrojnego wypadu na lot-
nisko Ławica. Wszyscy z nich byli mniej lub bardziej 

ranni. Doszli aż do ulicy Rynkowej 
i bezceremonialnie wprosili się do 
domu państwa Nowakowskich, 
którzy humanitarnie opatrzyli ich 
dotkliwe obrażenia. W tym miej-
scu przebywali i kurowali się 
przez ponad miesiąc. Po wyzwo-
leniu Poznania w Przeźmierowie 
raz po raz pojawiał się kilkuna-
stoosobowy oddział Rosjan. En-
kawudziści z okresu przed wyru-
szeniem na Berlin prowadzili na 
terenie Przeźmierowa bezowoc-
ne poszukiwania kolaborantów 
współpracujących z Niemcami, 
przesłuchiwali mieszkańców ro-
biąc wykazy przedwojennej inteli-
gencji (później dopiero miało się 
okazać po co!), a w jednej z piw-
nic urządzili areszt. Treuhender 
i mieszkający w osiedlu Niemcy 
uciekli z Przeźmierowa już na po-
czątku stycznia 1945, a więc kil-
ka tygodni wcześniej. Z tej przy-
czyny koniec wojny obył się u nas 
szczęśliwie bez tak powszech-
nych gdzie indziej aktów odwe-
tu. Choć potwierdzony jest jeden 
dramatyczny fakt, polegający na 
egzekucji przez Rosjan niemiec-
kojęzycznego Ślązaka, niejakie-
go Antoniego nieznanego nazwi-
ska. Spoczywa on gdzieś w lasku 
w okolicach dzisiejszego Cen-
trum Kultury. Kolejne i ciągle 
zmieniające się liczebnie grupy 
sowieckiego wojska solidnie już 
zdeprawowane wichrami wojny 
pojawiały się w Przeźmierowie 
zaraz po kapitulacji Niemiec. Za-
początkowany tym został drugi ze 
wspomnianych na wstępie okre-
sów. Żołnierze wracający z woj-
ny to dopiero była horda! Obdarci, 
pozbawieni aprowizacji żołdacy 
ogołacali okoliczne sady i ogrody, 
dziesiątkując żywy inwentarz. Na-
wiedzali wszystkie domostwa, do-
magając się oddawania biżuterii, 
zegarków czy rowerów. Miesz-
kańcy mawiali nawet z przekąsem 
w związku z tym ich grabieżczym 
procederem, że szukają Niemców 
wyłącznie w szufladach i szkatuł-
kach. Najczęściej, nie znając się 
na zegarku ani nie umiejąc jeź-
dzić na rowerze, traktowali te do-
bra jako niewyobrażalny luksus. 
Zresztą jako taki też jawił się on 
ograbianym po raz kolejny tej 

Piwnice...

wojny mieszkańcom. Świadko-
wie ich pobytu w Przeźmierowie 
zgodnie podkreślają, że swym 
zachowaniem, niechlujnym wy-
glądem, zamiłowaniem do moc-
nych trunków i cywilizacyjnym 
zacofaniem błyskawicznie tracili 
resztki sympatii przynależnej wy-
zwolicielom jak wtedy o nich są-
dzono. Poruszającym się jedyną 
wtedy drogą z Berlina na wschód 
kolumnom wojska towarzyszyły 
wozy z rannymi, tabory z wojen-
nymi łupami, stada krów i innych 
zwierząt. Wszystko to odbywało 
się powoli i z częstymi przerwami. 
Okoliczne domostwa przy wspo-
mnianej drodze często przeżywa-
ły najście potrzebujących nocle-
gu żołnierzy. Jak wspomina mój 
ojciec przez dwa miesiące niemal 
co noc pokotem spali w domu mo-
ich dziadków na tyłach obecnego 
sklepu, będącego własnością GS, 
będący w drodze żołnierze. Spali 
nawet na…szafach. I doszliśmy 
do miejsca, w którym pojawia 
się epizod z Domem Księgarza. 
W sali z okrąglakiem Sowieci 
urządzili coś na kształt lazaretu, 
gdzie bezpośrednio na posadzce, 
na prymitywnych siennikach leże-
li najciężej ranni czy raczej inwa-
lidzi wojenni, bez rąk lub nóg, po-
haratani w walce, nabierający sił 
w trakcie powrotu do domu. Jesz-
cze po wojnie w zaanektowanym 
przez Rosjan budynku gospodar-
czym u p. Witajewskich, w posesji 
położonej nieopodal, znajdowano 
środki opatrunkowe czy strzykaw-
ki. 

Jeden dom. A ile w nim historii!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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bezpieczeństwo

Zbliżający się koniec roku to okres przygoto-
wania się do zmiany niektórych przepisów 
prawa, w tym zmiany w uprawnieniach do 

wykonywania kontroli ruchu drogowego przez straż-
ników (o czym pisałem już wcześniej) oraz zmiany 
przepisów ustawy o kierujących pojazdami. 

Jedną ze zmian dotyczy osób, które będą miały 
pierwszy raz uprawnienia do kierowania kategorii 
B – będą one inaczej traktowane niż doświadczeni 
kierowcy. Pojawią się okresy, w których każde wy-
kroczenie drogowe przeciw bezpieczeństwu w ru-
chu drogowym będzie skutkowało pewnym ogra-
niczeniom. A mianowicie pierwsze dwa miesiące 
od otrzymania uprawnień będą okresem próbnym 
– jeżeli w tym czasie kierowca popełni co najmniej 
dwa wykroczenia wymienione wcześniej, okres tzw. 
próbny zostanie wydłużony do dwóch lat (sytuacja 
będzie dotyczyć wykroczeń, za które nałożone zosta-
ną mandat karne lub sprawa zostanie rozstrzygnię-
ta przez sąd). Szczegóły w tym temacie przedstawię 
w kolejnym numerze „Sąsiadki-Czytaj”, by oprzeć 
się już na prawie, które będzie obowiązywało.

Z końcem roku wiąże się nieodłącznie temat fa-
jerwerków i petard, które z jednej strony kuszą swo-
ją atrakcyjnością, a z drugiej zaś przy niewłaściwym 
ich używaniu mogą stać się przyczyną nieszczęścia. 

W ramach Międzynarodowego Dnia Zapo-
biegania Przemocy Wobec Dzieci poli-
cjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji w Tarno-
wie Podgórnym we współpracy z gronem pedago-
gicznym „Akademii Pitagorasa” w Baranowie przy-
gotowały happening oraz zrealizowały prelekcję dla 
uczniów dotyczącą przemocy. Wydarzenie miało 
miejsce 19 listopada.

W myśl hasła „Razem Przeciwko Przemocy” funk-
cjonariuszki wytłumaczyły dzieciom czym jest prze-
moc, jakie wyróżniamy jej rodzaje, na czym polega 
mechanizm działania przemocy oraz jakie mogą być 
jej skutki. Mając na celu lepsze zrozumienie proble-
mu policjantki przedstawiły istniejące na temat prze-
mocy mity oraz to co ją odróżnia od agresji. Dbając 
o dobro oraz bezpieczeństwo  uczniów policjantki 
zwróciły szczególną uwagę  na fakt, że przemoc od-
biera moc, a moc to nasza siła do działania, wobec 
czego uświadomiły najmłodszych, że każdorazowo, 
gdy spotykamy się z przemocą lub agresją należy o 
niej głośno mówić oraz informować osoby dorosłe.

Punktem kulminacyjnym spotkania było omówie-
nie specjalnie przygotowanych przez uczniów prac 
na temat: „Przemoc moimi oczami”. Wśród plaka-
tów znalazły się nie tylko rysunki przedstawiające 

Koniec roku przynosi zmiany
Przypominam zatem, że każdy 
materiał pirotechniczny musi być 
wyposażony w instrukcję użycia 
w języku polskim, a stosowanie 
się do jej zapisów pozwoli zmi-
nimalizować zagrożenie. Należy 
również pamiętać o:

- zachowaniu szczególnej 
ostrożności podczas odpalania 
środków pirotechnicznych,

- zakazie sprzedaży fajerwer-
ków nieletnim,

- nieodpalaniu petard będąc 
pod wpływem alkoholu,

- nieużywaniu fajerwerków 
w miejscach, w których mogą one 
spowodować pożar,

- nieodpalaniu i nieużywa-
niu środków pirotechnicznych 
w miejscach, gdzie mogą one na-
razić  osoby postronne,

- oddaleniu się na bezpieczną 
odległość po odpaleniu (powin-
na być ona określona w instrukcji 
obsługi).

Huk z odpalanych fajerwerków 
niepokoi zwierzęta, szczególnie 
psy – zadbajmy o to, by nasze 
czworonogi nie były bezpośred-
nio narażone na odgłosy wybu-
chów.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Na prośbę mieszkańców przypominamy:
W obecnie obowiązującym systemie wszystkie odpady mogą być 

oddane w ramach złożonej deklaracji „śmieciowej”. Nie ma zatem 
potrzeby pozbywania się odpadów zielonych poprzez wyrzucanie ich 
na sąsiadujące niezabudowane nieruchomości. Takie podrzucanie za-
chęca innych do podobnego działania i powstają nielegalne wysypi-
ska. Warto jednocześnie przypomnieć, że za podrzucanie odpadów 
można narazić się na odpowiedzialność karną (w przypadku miejsc 
publicznych) lub cywilną (w przypadku terenów prywatnych).

Policjanci z uczniami przeciwko przemocy!

dobre oraz złe zachowania, ale również wycinanki, wyklejanki, quizy 
oraz hasła takie jak np. „przemoc rodzi przemoc”. Każdy z autorów 
został nagrodzony odblaskami, smyczami do kluczy, kubkami oraz ba-
lonami. Dzieci z „Akademii Pitagorasa” wykazały się dużym zaanga-
żowaniem oraz aktywnością zadając pytania, na które funkcjonariuszki 
udzielały wyczerpujących odpowiedzi. Na koniec, aby zawsze pamiętać 
o tym, by być razem przeciwko przemocy, uczniowie przyozdobili ścia-
ny szkoły swoimi plakatami, po czym wykonano wspólne pamiątkowe 
zdjęcia.

~ st. post. Paulina Wyzińska
KP Tarnowo Podgórne
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XVIII już sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne odbyła się 17 
listopada. Program sesji był – co 
już ostatnio staje się normą – nie-
zwykle ambitny, bo zakładał wy-
rażenie stanowiska na temat aż 
28 projektów uchwał. Jak zwykle 
były to projekty o zróżnicowa-
nej tematyce i ważności dla funk-
cjonowania Gminy. Realizację 
porządku obrad rozpoczęliśmy 
jednak od uchwały nadającej za-
szczytne imię Powstańców Wiel-
kopolskich Liceum Ogólnokształ-
cącemu w Tarnowie Podgórnym. 
Nadawanie imienia placówkom 
oświatowym imion poprzedzone 

i uwarunkowane jest wypełnie-
niem skomplikowanej procedury. 
Bierze w niej udział głównie spo-
łeczność szkolna. Rada Gminy 
wyraziła uznanie za patriotyczny, 
odnoszący się do najpiękniejszych 
kart historii Polski i naszej małej 
ojczyzny, wybór patrona szkoły. 
Kolejnym tematem było zapozna-
nie się z informacją o stanie reali-
zacji zadań oświatowych Gminy 
Tarnowo Podgórne w ubiegłym 
roku szkolnym. W toku dyskusji 
Rada wyraziła pozytywną opi-

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 17 listopada

nię na temat osiągnięć zarówno 
organu prowadzącego jak i sa-
mych placówek. Po niewielkiej 
modyfikacji uchwały budżetowej 
na bieżący rok przeszliśmy do 
omawiania bloku uchwał doty-
czących podatków i opłat lokal-
nych. Podejście do ustalania ich 
wysokości od kilku kadencji nie 
ulega zmianie i polega na jedno-
razowym podnoszeniu jedynie 
stawek podatku od nieruchomo-
ści na samym początku działal-
ności Rady Gminy. Zapewnia to 
względną stałość systemu podat-
kowego za jaki odpowiada samo-
rząd i powoduje przyrost środków 
niezbędnych do realizacji zadań 
własnych Gminy. Tego rodza-
ju podejście miało miejsce także 
tym razem. Wójt zaproponował 
wzrost stawek podatku od nieru-
chomości  o 6% oraz pozostawie-
nie innych tytułów podatków na 
niezmienionym poziomie. Akcep-
tacja Rady dla takiego stanowi-
ska nastąpiła po wszechstronnym 
zbadaniu finansowych i spo-
łecznych skutków takiej zmiany. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat przedstawimy w następ-
nym numerze naszego pisma. Jak 
zwykle obszerny okazał się blok 
uchwał związanych ze sprawami 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Rada zadecydowała w tej 
części obrad o przystąpieniu do 
opracowania zmiany dwóch miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: w Swadzimiu 
pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Ale-
ją Swadzimską oraz w Tarnowie 
Podgórnym dla działki nr 1141/4. 
Uchwalone zostały też dwa miej-
scowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego : w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie ulic Spor-
towej i Władysława Jeszke oraz 
w Przeźmierowie przy ulicach 

Rynkowej, Wysogotowskiej i Le-
śnej. Wiele kolejnych rozpatrywa-
nych projektów uchwał dotyczy-
ło gospodarki nieruchomościami. 
Prym wśród nich przynajmniej 
pod względem liczby wiodły ze-
zwolenia na zawarcia kolejnych 
umów dzierżaw i najmu gmin-
nych nieruchomości. Udzielanie 
takich zgód to wyłączna kompe-
tencja Rady Gminy. Spośród pro-
jektów uchwał istotnych dla funk-
cjonowania lokalnej społeczności 
Rada uchwaliła jeszcze program 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi na 2016 r. Przyjęto 
też wieloletni pogram gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
Gminy na lata 2016-2020. Za-
opiniowano również 2 projek-
ty uchwał Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w sprawie 
wyznaczenia granic aglomeracji. 
Wójt przedstawił założenia pro-
jektu budżetu na 2016 r. 

Jak zwykle szczególne zaintere-
sowanie wzbudził rzeczowy i fi-
nansowy plan wydatków majątko-
wych. Szczegóły obrad dostępne 
będą na stronie internetowej Gmi-
ny niezwłocznie po przyjęciu pro-
tokołu. Przed Radą Gminy teraz 
pracowity okres weryfikacji pro-
jektu budżetu na przyszły rok, 
który zakończy się wydaniem 
opinii na temat tego dokumentu. 
W tym miesiącu zaplanowane są 
dwie sesje Rady Gminy. Najbliż-
sza z nich odbędzie się 8 grud-
nia jeszcze przed ukazaniem się 
kolejnego numeru naszej gaze-
ty. Kolejna robocza sesja odbę-
dzie się 30 grudnia. Zapraszam na 
nią wszystkich zainteresowanych 
działalnością samorządową.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

LO w Tarnowie 

Podgórnym 

będzie nosiło 

imię Powstańców 

Wielkopolskich
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 aktualności

Mimo iż skala zjawiska zatruć substan-
cjami pochodzącymi z dopalaczy jest 
mniejsza niż przed kilkoma miesiącami, 

to wciąż w całym kraju odnotowuje się przypadki 
sięgania przez młodych ludzi po tzw. nowe nar-
kotyki. 

Zawsze jest zatem odpowiedni moment, by po-
rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń, 
wynikających z zażywania środków psychoaktyw-
nych. Poinformujcie ich o skutkach zażywania, po-
dyskutujcie na temat faktów. Jednocześnie zwra-
cajcie uwagę na zachowanie dzieci. Dopalacze 
narażają młodzież na zaburzenia uwagi, nieocze-
kiwane lęki, halucynacje i omamy, a nawet utratę 
świadomości. 

Rodzicu! Bądź czujny! Nowe narkotyki – nowe zagrożenia
Reaguj, jeśli twoje dziecko wykazuje któryś z niżej wymienionych 

objawów:
- słaba koncentracja,
- nagła euforia,
- kłopoty z oddychaniem,
- duże wahania ciśnienia krwi,
- zaburzona równowaga i koordynacja ruchowa,
- drżące dłonie,
- przekrwione i wysuszone śluzówki,
- senność, apatia,
- nudności, wymioty,
- silne bóle i zawroty głowy.

Gdzie szukać pomocy? Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990
Antynarkotykowa Poradnia Internetowa: www.narkomania.org.pl

~ st. post. Paulina Wyzińska, KP Tarnowo Podgórne

Kolejne placówki oświa-
towe w naszej Gminie 
skorzystały z Programu 

Współpracy z firmą Amazon. Po 
Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym, które odwiedzili przedsta-
wiciele Amazona już kilka tygo-
dni temu, w listopadzie zbiory 
biblioteczne poszerzyły szkoły 
podstawowe w Lusówku i Tarno-
wie Podgórnym oraz Gimnazjum 
w Baranowie. Amerykański kon-
cern przekazał zarówno książki 
w wersji papierowej, jak i czytni-
ki z licznymi wgranymi tytułami, 
również w języku angielskim.

Wparcie dla szkół odbywa się 
w ramach programu Kindloteka. 
Za przekazaną pomoc rzeczową 
serdecznie dziękujemy! ~ ARz

Amazon dla naszych szkół

WZP.6721.7.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach 
w rejonie ulicy 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 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Lusowskiej  – dz. nr 156/7, 156/9 i 156/51 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do dnia 12.01.2016 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 Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnymo 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 organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy!

Rozpoczęła się kolejna, już VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki mieszkańcom 
Poznania i Powiatu Poznańskiego po raz kolejny mam zaszczyt reprezentować nasz region w Par-
lamencie. Moje wieloletnie doświadczenie parlamentarne i samorządowe zostało docenione przez 
kolegów i koleżanki z Platformy Obywatelskiej i zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Klubu 
Parlamentarnego PO. Jest to dla mnie duża nobilitacja i motywacja do dalszej organicznej pracy.

 Ponadto w Sejmie będę kontynuował swoją pracę w zakresie m. in finansów samorządu teryto-
rialnego, jako przewodniczący specjalnej podkomisji. Przed nami wiele wyzwań w tym zakresie, 
dlatego też będę przekonywał parlamentarzystów pozostałych partii politycznych, że interes pol-
skiego samorządu powinien stać ponad interesem poszczególnych ugrupowań. Mam nadzieję, że 
uda nam się znaleźć wspólny język i wypracować jak najlepsze rozwiązania. 

Korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć wszystkim czy-
telnikom „Sąsiadki-Czytaj” najlepsze życzenia zdrowia szczęścia i wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym 2016 roku. 

Z pozdrowieniami
Waldy Dzikowski – Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo.
Przedstawiam najważniejsze 

uchwały i wydarzenia dwóch 
ostatnich sesji Rady Powiatu Po-
znańskiego. 

Na sesji 28 października:
• Oddalono skargę Rady Ro-

dziców i Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Kicinie na decyzję 
Starosty i powołanego przez nie-
go Zespołu ekspertów na organi-

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 28 października i 25 listopada

zację ruchu na drodze powiatowej 
w pobliżu szkoły.

• Określono tryb powoływania 
członków oraz organizację i tryb 
działania Powiatowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
w Powiecie Poznańskim.

• Przyjęto „Roczny Program 
Współpracy Powiatu Poznańskie-
go z Organizacjami Pozarządo-
wymi w roku 2016”. 

• Wyrażono zgodę na oddanie 
w najem w trybie bezprzetargo-
wym lokali użytkowych przy ul. 
Słowackiego 8 w Poznaniu.

• Podjęto trzy uchwały w spra-
wie powierzenia Gminie Swa-
rzędz, Pobiedziska i Stęszew 
zadań publicznych z zakresu za-
rządzania drogami powiatowymi

• Powierzono Miastu i Gminie 
Swarzędz prowadzenie powiato-
wej biblioteki publicznej.

Na sesji 25 listopada uzu-
pełniono skład Rady Powiatu. 
Miejsce radnego z Czerwona-
ka, który w maju stracił mandat, 
zajęła Lidia Szymczak z Mu-
rowanej Gośliny, która objęła 
funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Komunikacji, Budow-
nictwa i Infrastruktury i członka 
Komisji Rewizyjnej. Podjęto tak-
że uchwały:

• Przyjęto „Powiatowy Program 
Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywa-
teli i Porządku Publicznego”.

• Ustalono wysokość opłat za 
usunięcie i parkowanie pojaz-
dów na parkingach strzeżonych 
oraz kosztów powstałych w wyni-
ku wydania dyspozycji usunięcia 
(opłaty nie zostały zmienione od 
2014 r., ale uwaga! są one niema-
łe, np. za usuniecie nieprawidło-
wo zaparkowanego samochodu 
osobowego trzeba zapłacić 450 zł. 
Kwoty te są identyczne na terenie 
miasta Poznania i Powiatu)

• Udzielono Gminie Dopiewo 
pomocy finansowej na realiza-
cję zadania budowy sieci kanali-
zacyjnej i przyłącza kanalizacyj-
nego Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach (prowadzonego 
przez Powiat Poznański)

• Wybrano Wiesława Biegań-
skiego, Powiatowego Konserwa-
tora Zabytków na przedstawicie-
la Powiatu Poznańskiego do Rady 
Muzeum przy Muzeum Narodo-
wym Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie 

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Przyjęto Roczny 
Program Współpracy 
Powiatu Poznańskiego 
z Organizacjami 
Pozarządowymi
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 stowarzyszenia

Wiadomości brackie

Dziesiąte Obywatelskie 
Strzelanie Niepodległo-
ściowe w naszym brac-

twie rozpoczęło się tradycyjnie  
11 listopada mszą świętą w Ko-
ściele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Tarnowie Podgórnym. 
Po mszy poczty sztandarowe, 
przedstawiciele stowarzyszeń, 
władze gminy, młodzież szkol-
na i mieszkańcy udali się w uro-
czystym przemarszu pod po-
mnik Ofiar II Wojny Światowej, 
by oddać hołd poległym w wal-
ce o wolność. Uroczystość pod 
Pomnikiem poprowadził Prezes 
Bractwa Kurkowego Stanisław 
Bączyk, który rozpoczął od słów 
,,Kto kocha swą Ojczyznę, cnoty, 
obyczaje, niechaj strzeże tej zie-
mi”. Członkowie naszego bractwa 
pełnili wartę honorową w asyście 
harcerzy. Na cześć poległym, wal-
czącym o wolną Polskę Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie oddało salwę 
armatnią. Po zakończeniu oficjal-
nych uroczystości udaliśmy się 
w towarzystwie przyjaciół i sym-
patyków na bracką strzelnicę. 
Zjedliśmy świąteczny obiad w to-

warzystwie zespołu „Kwiaty Pol-
skie” z Ejszyszek na Litwie. Nie 
zabrakło tradycyjnych rogali mar-
cińskich. Czas mile upływał przy 
śpiewie pieśni patriotycznych 
i piosenek żołnierskich. 

Zawody strzeleckie rozpoczął 
strzałem do Tarczy Niepodległo-
ściowej w imieniu Prezydenta RP 
II Zastępca Wójta Piotr Kaczma-
rek. Rywalizowano w kilku kon-
kurencjach m.in. o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusza Czajki. Wszyscy zwy-
cięzcy otrzymali nagrody, ale tę 
najważniejszą – Tarczę Niepod-
ległościową – zdobył brat Walde-
mar Kubiak.

Tegoroczny sezon strzelecki 
w naszym bractwie zakończyli-
śmy 5 grudnia strzelaniem miko-
łajkowym. Tarczę Mikołajkową 
zabrał do Sierakowa brat Grze-
gorz Jaskuła. W rywalizacji o Pu-
char Wójta Tadeusza Czajki naj-
lepszy okazał się brat Krzysztof 
Cieślik. Do tarczy pań najcelniej 
strzelała siostra Joanna Zimna. 
Dzieci strzelały z karabinku pneu-
matycznego – pierwsze miejsce 
zajął Kamil Bączyk.

Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes KBS Stanisław Bączyk

Kurkowe Bractwo Strzeleckie  
w Tarnowie Podgórnym organizuje 

Bal Królewski 
23 stycznia 2016 r. 

zgłoszenia: brat Waldemar Kubiak  
tel. 602 217 407 

Serdecznie zapraszamy.

Mamy o czym pisać

Dwa wydarzenia zdomi-
nowały miniony mie-
siąc. Jedno patriotyczne; 

uczciliśmy 11 Listopada uczest-
nictwem w mszach za Ojczyznę, 
biegu w Baranowie i na koncercie  
w Centrum Kultury w Przeźmiero-
wie.

Drugie integracyjno-rozrywko-
we: kolejna już zabawa andrzej-
kowa. Jak zwykle udana, co może 
potwierdzić 50 zadowolonych 
uczestników i nasz artysta muzyk, 
który przygrywał do tańca godzinę 
dłużej niż planowano.

Nieubłagalnie dobiega końca 
pierwszy semestr roku akademic-
kiego. Zajęcia będą się odbywały 
do czasu ferii zimowych, a później 
już kolejny semestr. W środowe 
terminy proponujemy w tym se-
mestrze następujące wykłady:

16 grudnia: dr Paweł Stacho-
wiak: Polski rok 1945. Czas zwy-
cięstwa? Czas klęski? Cz.2

13 stycznia: prof. zw. dr hab. 
Kazimierz Ilski: Wędrówki ludów 
w starożytności. Czy zachodzą 
analogie do współczesności?

Dwa ostatnie wykłady tego se-
mestru odbędą się w lutym 2016 
roku. 

Przypominamy, że wykłady są 
bezpłatne i dostępne dla wszyst-
kim zainteresowanych.

Zbliżają się najbliższe polskie-
mu sercu święta. Słuchaczy UTW 
serdecznie zapraszamy na wspólne 
śpiewanie przepięknych, polskich 
kolęd. Spotkamy się 15 grudnia 
o godzinie 16.00 w sali GKS Tar-
novia  w Tarnowie Podgórnym.

W styczniu kolejny raz zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Jak zwykle organizujemy 
„Kącik Wędrującej Książki” Za-
praszamy naszych słuchaczy (i nie 
tylko) do aktywnego udziału. In-
formacje na dyżurach w biurze.

~ Maria Zgoła UTW

INFORMACJA – ZAPROSZENIE

Radna Powiatu Poznańskiego Ewa Kuleczka – Drausowska organizuje dyżury, które odbędą się w każdą pierwszą środę 
miesiąca w świetlicy wiejskiej Zielątkowo, w godzinach 18-19. Telefon 500 130 475

~ Ewa Kuleczka Drausowska
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Jesień w tarnowskim chórze 
rozpoczęła się od wyjazdu na 
warsztaty do Ustronia Mor-

skiego. W tym roku trwały one 
nieco krócej niż w latach ubie-
głych, niemniej jednak pracowali-
śmy intensywnie nad programem 
na najbliższy czas. Przygotowy-
waliśmy nowe utwory na świę-
to 11 Listopada oraz na Jesienne 
Święto Pieśni. Za oknami pięk-
ne słońce, wymarzona pogoda na 
spacery brzegiem morza, a my 
uczyliśmy się nowych utworów 
i przypominaliśmy znane. Mimo 
wszystko oprócz codziennych 
prób znaleźliśmy również czas, 
aby zwiedzić okoliczne miejsca. 
Przejażdżka kolejką turystyczną 
umożliwiła poznanie dużej części 
popularnego kurortu, jakim jest 
Kołobrzeg. Udaliśmy się również 
do Dobrzycy, gdzie obejrzeliśmy 
przepiękne Ogrody Tematyczne 
Hortulus z wieżą widokową i la-
biryntem. Byliśmy także w Mię-
dzyzdrojach, zwiedzając po dro-
dze m.in. Bałtycki Park Miniatur. 
Był czas na wspólną zabawę, 

Chóralne wieści

Koniec jesieni w tarnowskim chórze

śpiewy, rozmowy i na spacer po 
prawie pustej plaży. 

11 listopada jak co roku chór 
brał udział we mszy św. z oka-
zji Święta Niepodległości, dając 
krótki koncert pieśni patriotycz-
nych. Trzy dni później 14 listopa-
da odbyło się cykliczne Jesienne 
Święto Pieśni w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Miało ono nieco 
odmienny charakter niż poprzed-
nie. Na imprezę zostały zapro-
szone trzy chóry: Maria Victoria 
z Poznania, Con Brio z Obornik 
i Amici Canti z Buku a także ze-
spół Lumen wraz z kompozyto-
rem Zbigniewem Małkowiczem 
oraz solistami Aleksandrą Mał-
kowicz-Figaj i Jackiem Kotlar-
skim. Gospodarzem Święta Pie-
śni było oczywiście Koło Śpiewu 
im. Feliksa Nowowiejskiego oraz 
Gminny Ośrodek Kultury „Se-
zam”. Całość imprezy poprowa-
dził dyrektor Szymon Melosik. 
Na początek wszystkie zespoły 
śpiewacze po kolei dały krótki 
koncert, prezentując utwory przy-
gotowane na tę okazję. Natomiast 

zwieńczeniem i podsumowa-
niem Święta było wykonanie du-
żego fragmentu „Pop Oratorium 
Miłosierdzie Boże” z udziałem 
wszystkich zaproszonych chó-
rów pod batutą naszego dyrygen-
ta Szczepana Tomczaka. Mimo iż 
sala nie była wypełniona po brze-
gi, to wszyscy przybyli na koncert 
zgotowali nam owacje na stojąco. 
Jak zawsze występ poruszył ser-
ca słuchaczy i był powodem do 
wzruszeń. Wszystkim tym, któ-
rzy chcieli spędzić sobotnie popo-
łudnie, słuchając pięknej muzyki 
serdecznie dziękujemy.

Sezon jesienny za nami, a tu już 
święta tuż, tuż. Sezon kolędowy 
rozpoczęty. A więc „Zaśpiewajmy 
kolędę Jezuskowi dziś niech kolę-
duje z nami cała ziemia...”. Zapra-
szamy już dziś na coroczną bie-
siadę kolędową dla mieszkańców 
Gminy: 17 stycznia w Ośrodku 
Kultury „Sezam” w Tarnowie 
Podgórnym.

Cześć Pieśni!

~ DZ
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Tarnowie Podgórnym zawiadamia 
swoich członków o zmianie siedziby. Se-

kretariat Koła został przeniesiony na ul. Sporto-
wą 1 (Ośrodek Zdrowia, wejście główne, a następ-
nie klatką schodową do części piwnicznej). Jest to 
rozwiązanie przejściowe, do czasu wyremontowa-
nia pomieszczenia znajdującego się obok siedziby 
Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórnego 

Wiadomości wędkarskie
Nowa siedziba będzie czyn-

na od 1 stycznia w każdy wtorek 
w godz. 18.00-20.00. Informacje 
tel. 508 507 980 lub 517 586 261.

W konkursie Grand Prix Koła 
2015 zwycięzcami zostali:

•  seniorzy: I miejsce – Piotr 
Lima, II – Rafał Sikorski, III 
– Łukasz Rozmuz,

•  juniorzy: I miejsce – Oskar 
Pazgrat, II – Kinga Bączyk, 
III – Bartosz Surma.

Zwycięzcom gratulujemy, 
a członkom Koła w nowym roku 
życzymy jeszcze lepszych wyni-
ków w wędkarstwie sportowym.

~Prezes Koła  
Marek Perz 

Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR we współpracy 

ze Szkołą Podstawową w Tarno-
wie Podgórnym zorganizowało 
20 listopada V Jesienny Turniej 
Bocci. Turniej odbył się pod pa-
tronatem Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki i przy 
wsparciu Wójta Gminy Rokietni-
ca Bartosza Derecha. 

W tym roku na Turniej przy-
było 9 organizacji: 80 zawodni-
ków startujących w 17 drużynach. 
Były to wielkopolskie Warszta-
ty Terapii Zajęciowej (WTZ):  
z Poznania, Konarzewa i Otusza, 
Murowanej Gośliny, Owińsk, 
Baranowa oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Puszczy-
kowa, Zespół Szkół Specjalnych 
z Poznania i Szkoła Podstawowa 
z Tarnowa Podgórnego. 

Turniej miał też „pyszną” i ar-
tystyczną oprawę. Po uroczystym 
wejściu zawodników i otwarciu 
Turnieju przez Wójta Tadeusza 
Czajkę, wszyscy obecni zosta-
li poczęstowani gigantycznym, 
smacznym tortem ofiarowanym 
przez firmę Glutenex Andrzeja 
Kawa. Otwarcie Turnieju uświet-
nił występ taneczno-wokalny 
w wykonaniu uczestników Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej Roktar. 
Tym razem dziewczyny wystąpiły 
w uszytych na tę okazję strojach: 
biało-zielonych spódnicach.

Turniej przebiegał w praw-
dziwie bojowej rywalizacji, pod 
czujnym okiem zespołu sędziow-
skiego z respektowaniem ustalo-
nych reguł tej sportowej olimpij-
skiej dyscypliny. 

Turniej Bocci – po raz piąty! 

W przerwie Turnieju Stowarzy-
szenie Roktar zaprosiło wszyst-
kich na obiad ufundowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. Pod-
czas obiadu niespodzianką był na 
tę okazję przywieziony dystrybu-
tor gorących napojów: kawy, ka-
kao, czekolady (bez ograniczeń) 
zafundowanych  przez Vending 
North z firmy Nestlé Professional 
z Poznania.

Wszystkie zespoły otrzyma-
ły dyplom za udział, a zwycięz-
cy puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. I miejsce zajęła drużyna WTZ 
w Otuszu, II – WTZ w Konarze-
wie, a III – Szkoła Podstawowa 
w Tarnowie Podgórnym. Dyrek-
cja Szkoły Podstawowej z Tarno-
wa Podgórnego – współorganiza-
tor Turnieju – ufundowała puchar 
za zajęcie IV miejsca, który otrzy-
mał zespół WTZ Amicus z Po-
znania. Radny Rady Powiatu Po-
znańskiego Przemysław Kiejnich 
przekazał puchar dla debiutan-
ta. Otrzymała go drużyna WTZ 
z Murowanej Gośliny.

Wszystkich zawodników i wo-
lontariuszy mile zaskoczyły in-
dywidualne nagrody – pamiątki 

tego sportowego spotkania.  Były 
to plecaki na strój sportowy, któ-
re ufundowała Gmina Rokietnica, 
a wręczał je Zastępca Wójta Arka-
diusz Klapiński. 

Turniej zakończył się rodzinną 
fotografią zawodników, opieku-
nów, sędziów, młodzieży szkolnej 
i organizatorów. Bardzo dziękuje-
my wszystkim za obecność, po-
moc i współpracę. Na szczególną 
uwagę zasługuje aktywność  wo-
lontariuszy – 10 uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym, którzy na każdym kroku 
byli pomocni osobom niepełno-
sprawnym oraz kibicom Turnieju. 
Gros prac związanych z turniejem 
spoczął na barkach pracowników 
WTZ Roktar pod kierownictwem 
Elżbiety Kram. Z zadania tego 
wywiązali się profesjonalnie.

V Jesienny Turniej Bocci ro-
zegrany w Tarnowie Podgórnym 
przyniósł kolejny raz wiele spor-
towych emocji i radości osobom 
niepełnosprawnym oraz moc po-
zytywnych przeżyć nam wszyst-
kim.  

~ Kazimierz Szulc
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Co roku o tej porze doświad-
czamy znacznego pogor-
szenia jakości powietrza 

na terenie gmin Tarnowo Podgórne 
i Dopiewo, podobnie zresztą jak to 
się dzieje w innych częściach Pol-
ski. W kilku ostatnich latach przy-
było wielu nowych mieszkańców, 
powstały całe osiedla domów jed-
norodzinnych. Duży obszar zajmu-
ją ogródki działkowe. To podobno 
największe ich skupisko w kraju. 
Wiele domostw na działkach jest 
całorocznie zamieszkałych.

W codziennej gonitwie dobrze 
jest zatrzymać się tutaj na chwilę 
by podziwiać piękne widoki, wsłu-
chać się w odgłosy lasu i pooddy-
chać czystym powietrzem z zapa-
chem łąk, żywicą lasu czy świeżo 
spadłego deszczu. W ciągu cie-
płej połowy roku powietrze jest 
względnie czyste, zwłaszcza jak 
deszcz popada i wiatr przedmucha. 
Oddycha się wtedy pełną piersią. 
Jest to tak naturalne i normalne, że 
niezauważalne i niedoceniane. 

Brak czystego powietrza za-
uważamy dopiero wczesną je-
sienią. Mieszkańcy palą wtedy 

Obecnie panuje „sezon cho-
robowy”, który daje się 
większości we znaki. Ka-

szel, drapanie w gardle czy ciek-
nący nos to tylko niektóre z uciąż-
liwych objawów. Chorujemy, a to 
oznacza, że nasz układ odporno-
ściowy nie funkcjonuje tak jak na-
leży. Nasuwa się więc pytanie jak 
można go wzmocnić? Niestety, 
żadne czarodziejskie pigułki nie 
zbudują nam odporności, jednak 
możemy tego dokonać sami. 

Czy wiesz, że aż 70% komórek 
układu odpornościowego znajdu-
je się… w jelitach? Stanowią one 
największą płaszczyznę kontaktu 
z czynnikami zewnętrznymi, ich 
powierzchnia ma około 200 m2, 
czyli tyle, co powierzchnia kortu 
tenisowego. Tak duży obszar sta-
le narażony jest na działanie wiru-
sów, bakterii i innych patogenów 
wprowadzanych wraz z pożywie-

Lokalna niemoc ekologiczna
w ogrodach i działkach zwiędłe 
rośliny, opadłe liście, i de facto 
wszystko co popadnie. Dym snuje 
się nisko po polach i spacer prze-
staje być przyjemnością. Jeszcze 
zanim rozpalą się kominki i pie-
ce w otwartych ogniskach pali 
się ścinki wyrównanych żywo-
płotów i przyciętych drzew. Kie-
dy nastają chłody zaczynają dy-
mić kominy i dym nad osiedlami 
i działkami snuje się gęsto. Spa-
nie przy otwartym oknie grozi za-
truciem czadem, więc instalujemy 
w domach czujniki ostrzegawcze 
przed dymem wdzierającym się 
z zewnątrz. (...)

Choć w mediach dużo się mówi 
i pisze na temat skutków zatruwa-
nia powietrza, którego skala jest 
często wielokrotnie ponad dopusz-
czalne normy bezpieczne dla zdro-
wia i życia, we wsiach, osiedlach 
i miastach doświadczamy bra-
ku świadomości potrzeby i chę-
ci działania na rzecz jego czysto-
ści. Jakże często zastanawiamy się 
co za niezwykłe materiały spalają 
mieszkańcy w swoich paleniskach, 
by dostarczać do wspólnego wdy-

chania tak nieznośnie toksyczną 
„dymówę”.

Raport Komisji Europejskiej po-
daje, że zanieczyszczenie powie-
trza powoduje w Polsce ponad 42 
tys. przedwczesnych zgonów rocz-
nie. Rząd i parlament wydaje za-
rządzenia i uchwały dla ochrony 
środowiska, czyli naszego zdro-
wia, których my, obywatele, nie 
traktujemy poważnie. Zupełnie jak 
przepisy ruchu drogowego, choć 
z tym jest ostatnio trochę lepiej. 
Miejscem do zainicjowania dzia-
łania dla poprawy lokalnego po-
wietrza jest lokalny samorząd. Ina-
czej będziemy tylko narzekać, jak 
„prawdziwi” Polacy, i zazdrościć 
tym, którzy żyją w zadbanych kra-
jach dłużej, lepiej i zdrowiej.

Zdrowe środowisko jest z pew-
nością jednym z najważniej-
szych elementów ochrony zdro-
wia. W dużym stopniu zależy ono 
od nas samych i myślę, że jest to 
oczywiste. Zdrowie nie jest nam 
dane za darmo, to znaczy, bez 
żadnej za nie odpowiedzialności. 

Jako bezczynni ignoranci nie 
mamy szans.

~ Wojciech Pieczkowski
(skrót pochodzi od redakcji)

Wzmocnij swoją odporność na zimę
niem. Barierę ochronną zapew-
niają nam jednak naturalna flo-
ra bakteryjna, śluzówka jelit oraz 
komórki związane z układem od-
pornościowym (limfocyty), które 
zapobiegają przenikaniu szkodli-
wych czynników do wnętrza orga-
nizmu. Jelita pełnią zatem kluczo-
wą rolę w zachowaniu optymalnej 
odporności na szkodliwe czynniki 
pochodzące z zewnątrz.

Jeśli jednak, z różnych przyczyn, 
zostanie zaburzona równowaga 
pomiędzy limfocytami a patoge-
nami oraz naszą florą bakteryj-
ną, to nie jest ona w stanie pełnić 
swoich funkcji poprawnie. I wów-
czas chorujemy. Dlatego szczegól-
nie w okresie jesienno-zimowym 
warto poświęcić więcej uwagi je-
litom i zadbać o zrównoważoną 
florę bakteryjną, co sprawi, że nasz 
układ odpornościowy się wzmoc-
ni. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy zbi-
lansować dietę, warto sięgać po 
duże ilości warzyw, szczególnie 
tych kiszonych (zawierają one na-
turalne probiotyki). Ponadto war-
to spożywać kasze (gryczaną, ja-
glaną itp.), rośliny strączkowe, 
zdrowe tłuszcze (zimnotłoczone 
oleje roślinne), a także dobrej ja-
kości białko (drób zagrodowy). 
Nie należy zapomnieć o czy-
stej wodzie mineralnej (1,5 litra 
dzienne to minimum), ewentual-
nie o ziołowych herbatach. Jeśli 
był przyjmowany antybiotyk lub 
inne leki można sięgnąć po dobre 
suplementy z probiotykami (waż-
ne, żeby zawierały żywe kultury 
bakterii), aby odbudować florę 
bakteryjną. Gdy wzmocnimy na-
szą naturalną armię, to zima nie 
będzie dla nas taka straszna.

~ Ewelina Brzostowska
www.zycwzgodzie.pl
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Prebiotyki to składniki pożywienia, które nie ule-
gają trawieniu, pobudzają wzrost lub aktywność 
korzystnych dla organizmu bakterii obecnych 

w jelicie grubym. Prebiotykami mogą być: nietrawio-
na skrobia, polisacharydy (pektyny, guma guarowa 
i owsiana) i oligosacharydy. Najwięcej uwagi poświę-
ca się sacharydom z grupy inuliny i fruktozooligosa-
charydom, które występują m.in. w pszenicy, cebuli, 
czosnku, bananach, cykorii, porach, szparagach. Są 
selektywnie trawione przez bifidobakterie i powodu-
ją znaczący ich wzrost w jelicie. Produkty i preparaty, 
w których składzie występują obok siebie prebiotyki 
i probiotyki, to synbiotyki.

Inulina jest naturalnym prebiotykiem. Oznacza to, 
że stymuluje wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, 
jak Lactobaccillus czy Bifidobacterium, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, 
dlatego określa się je mianem „probiotyków” (z gre-
ki  „wspierający życie”). Poza jej właściwościami pre-
biotycznymi,  inulina zaliczana jest również do błon-
nika rozpuszczalnego,  dlatego posiada zdolność do 
obniżania poziomu glukozy i poziomu cholesterolu 
we krwi, a także zdolność do zwiększania biodostęp-
ności składników mineralnych. Występuje w takich 
warzywach i owocach jak cykoria, por, cebula, czo-
snek, szparagi, karczochy,  banany, a także w niektó-
rych zbożach.

Działanie inuliny w organizmie:
• wspomaga rozwój korzystnej mikroflory jelitowej,
• wspomaga układ odpornościowy,
•  reguluje wypróżnianie,
•  zmniejsza syntezę kwasów tłuszczowych w wątro-

bie oraz stężenie triglicerydów w osoczu krwi,
•  reguluje gospodarkę węglowodanową organizmu, 

zmniejszając stężenie glukozy we krwi.
Inulina zwiększa masę i objętość stolca poprzez 

wiązanie wody i tworzenie żelu. Dodatkowo, dzięki 
działaniu poślizgowemu, ułatwia masom kałowym 
przesuwanie się wzdłuż jelita. Nie wykazuje efektu 

Inulina – naturalny prebiotyk 
przeczyszczającego, większą rolę 
przypisuje jej się w regulacji pracy 
jelit, ponieważ w trakcie fermen-
tacji, której podlega, stymulowa-
ny jest wzrost korzystnej mikro-
flory jelitowej. Stymuluje wzrost 
pożytecznych bakterii w jelicie, 
które uczestniczą m.in. w tra-
wieniu spożywanych pokarmów, 
syntezie niektórych witamin, roz-
kładzie substancji toksycznych, 
w tym również niektórych sub-
stancji rakotwórczych, poprawia 
odporność organizmu.

Ogółem, w jelicie człowieka 
znajduje się ponad 400 rodzajów 
bakterii, niektóre z nich mają jed-
nak patogenne działanie, jak pro-
dukcja toksyn i substancji kance-
rogennych. Inulina przechodzi do 
jelita grubego w niezmienionej po-
staci, stając się pożywką dla zdro-
wych bakterii przez co stymuluje 
ich wzrost, a zarazem zmniejsza 
rozrost bakterii patogennych. Do-
datkowo, poprzez obniżenie PH 
treści jelita grubego, ogranicza pro-
cesy gnilne w jelicie.

Inulina a wchłanianie składni-
ków mineralnych

Uważa się, że inulina może 
zwiększać absorpcję składników 
mineralnych, szczególnie wapnia 
i magnezu. Istnieją również donie-
sienia sugerujące, że inulina wpły-
wa korzystnie nie tylko na wchła-
nianie składników mineralnych, 
ale również na mineralizację i gę-
stość kości.

WZP.6721.6.2015                                    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 48 ust. 4 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lu-
sówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., w dniach od 18.01.2016 r. do 
15.02.2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego odbędzie się 25.01.2016 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 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 04.03.2016 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, gdyż przedmiotowa zmiana planu miejscowego stanowi 
niewielką modyfikację dotychczasowych dokumentów i nie spowodu-
je znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodę na odstąpienie od 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyraził 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Inulina a redukcja masy ciała
Wstępne doniesienia sugerują, 

że inulina może hamować łaknie-
nie, zwiększać odczuwanie sytości 
i tym samym wpływać na zmniej-
szenie ilości przyjmowanych po-
karmów. Dodatkowo biorąc pod 
uwagę fakt, że jest niskokalorycz-
na, jej dodatek zastępuje w produk-
tach tłuszcz oraz zwiększa w nich 
ilość błonnika pokarmowego moż-
na ją uznać za składnik sprzyjający 
redukcji masy ciała.

Inulina a gospodarka tłuszczo-
wa organizmu

Zaobserwowano wpływ inuli-
ny na zmniejszenie stężenia cho-
lesterolu w osoczu krwi. Pełni ona 
rolę w redukcji stężenia lipoprotein 
o bardzo małej gęstości (VLDL), 
zmniejsza także wątrobową pro-
dukcję kwasów tłuszczowych, 
a także obniża stężenie triglicery-
dów we krwi.

Dieta pozbawiona błonnika po-
karmowego zaburza mikroflorę 
jelit, prowadzi do zaparć i wielu 
chorób. Popełniane błędy żywie-
niowe mogą dodatkowo zmniej-
szać odporność organizmu na te 
dolegliwości. Najprostszym spo-
sobem jest zapewnienie w diecie 
odpowiedniej ilości włókna. Pro-
stym sposobem jest uwzględnienie 
w naszym jadłospisie inuliny i pro-
duktów z jej dodatkiem.

~ Wiesław Biały

Osoby, które pragną pogłębić temat 
żywienia i jego wpływ na swoje zdrowie, 
proszone są o kontakt z autorem pod nr te-
lefonów 723 678 053 lub 501 343 433.
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Przed nami wiele miłych jesienno-zimowych 
wieczorów. Chcemy zaskakująco wyglądać, 
lecz nie zawsze mamy czas na długi wieczoro-

wy makijaż oka.
Najszybszy i bardzo efektowny makijaż wieczorowy 

to mocne usta. Do tego wystarczy tylko wytuszować 
rzęsy, zrobić kreskę lub smoky light i jesteśmy gotowe. 
Przy makijażu, który kładzie nacisk na usta, muszą być 
spełnione określone warunki – właściwe przygotowa-
nie skóry ust, dobrze dobrany kolor pomadki, trwa-
łość produktu (żebyśmy nie zjadły koloru wraz z pierw-
szą przekąską) oraz precyzyjność wykonania.

Najważniejsza jest pielęgnacja ust: na gładkich do-
brze nawilżonych ustach każda pomadka będzie lepiej 
wygląda i trzymała się. Dlatego nasz pierwszy krok 
to peeling ust. Możesz kupić gotowy produkt w dro-
gerii albo przygotować go sama w domu, wystarczy 
odrobina oliwy z oliwek i cukier. Ręczniczkiem frotte 
zamoczonym w oliwie wykonaj lekki masaż. Możesz 
też szczoteczką do zębów (bardzo miękką) zrobić lek-
ki masaż na ustach posmarowanych wazeliną.

Odpowiedni dobór odcienia pomadki, może do-
brać profesjonalnie wizażysta, który wie, który kolor 
najlepiej komponuje się z naszą urodą. Możemy tak-

Wieczorowy makijaż ust
że pokusić się na wizytę do skle-
pu i same intuicyjnie dobrać sobie 
kolor pomadki. Tylko pamiętajmy, 
żeby nigdy nie używać testerów 
w sklepach, to jedno wielkie sku-
pisko zarazków, można zarazić się 
wirusem opryszczki. Nakładajmy 
kolory na opuszki palców i przy-
kładajmy do ust, stojąc przed lu-
sterkiem. 

Fuksjowe usta to odważny ko-
lor i najlepiej w takim kolorze wy-
glądają kobiety o chłodniejszym 
typie urody – ciemne włosy, chłod-
na skóra. Jeżeli masz cieplejszą 
karnację, a Twoje włosy – złotawą 
poświatę, pomyśl raczej o moc-
nym oranżu lub pomidorowej 
czerwieni – to też mocne i lepiej 
dobrane do twojej tonacji.

Kolejny warunek to trwałość, 
możesz użyć pomadek o wydłużo-
nej trwałości. Być może nie lubisz 
tego typu pomadek, które zastyga-

ją na ustach, zapewniając długo-
trwały efekt kolorystyczny, można 
je zastąpić błyszczyko-pomadką.

Kolorowe usta mają za zadanie 
nas upiększyć, dlatego podczas 
ich malowania powinnyśmy bar-
dzo się postarać. Ważne jest, aby 
kształt nadany ustom nie postarzał 
nas. Kontur ust powinien być rów-
ny i precyzyjnie wymodelowany. 
Z pewnością z tak pięknymi usta-
mi zwrócimy uwagę wielu gości 
podczas wieczornego spotkania.

~ Maja Wachowska
wizaż i stylizacja

www.majawachowska.pl

W wyniku powikłań cukrzycy na świecie na-
wet co 6 sekund umiera jedna osoba. Cho-
roba pochłonęła już kilkaset milionów 

istnień, a to dopiero początek światowej epidemii. 
Dlaczego na cukrzycę umiera tak wiele ludzi? Za wy-
soką śmiertelność choroby odpowiada bardzo słaba 
profilaktyka powikłań cukrzycowych. 

Czym jest zespół stopy cukrzycowej?
Do najpoważniejszych powikłań cukrzycy nale-

ży zespół stopy cukrzycowej, który dotyczy od 6 
do 10% diabetyków. To grupa powiązanych ze sobą 
dolegliwości w obrębie kończyn dolnych, do któ-
rych zaliczamy: przewlekłe niedotlenienie tkanek, 
uszkodzenie naczyń krwionośnych, nerwów, miaż-
dżycę naczyń, a w efekcie złe odżywienie tkanek, 
zaburzenia czucia, utrudnione gojenie, powstawa-
nie zakrzepów, zatorów i martwicy. Jedną z najpo-
ważniejszych konsekwencji jest amputacja stopy 
lub większej części kończyny dolnej. Takich zabie-
gów tylko w Polsce przeprowadzanych jest rocznie 
aż 14 tysięcy!

Rola podologa w profilaktyce powikłań cukrzycy
Najpoważniejsze konsekwencje zespołu stopy cu-

krzycowej są spowodowane zaniedbaniami pacjentów, 
którzy nie dbają o odpowiednią profilaktykę i zbyt póź-
no zgłaszają się do lekarza. Rolą podologa jest regular-
ne kontrolowanie stanu stóp cukrzyka i błyskawiczne 
reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. Podczas ba-
dania specjalista ocenia:

Badanie i profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym
• stan skóry stóp – jej kolor, 

napięcie, wilgotność, obecność 
ewentualnych zrogowaceń lub 
drobnych uszkodzeń, a także stan 
owłosienia i kondycję paznokci,

• kondycję układu nerwowego 
– występowanie ewentualnych za-
burzeń czucia i wytwarzania potu,

• stan naczyń krwionośnych 
w obrębie stopy, obecność ewentu-
alnych obrzęków,

• kondycję stawów, obecność 
ewentualnych zwyrodnień.

Kolejnym zadaniem podologa 
jest przeprowadzanie zabiegów 
pielęgnacyjnych i higienicznych 
u osób cierpiących na cukrzycę. 
Nieprawidłowe obcięcie paznokci 
czy usuniecie zrogowaceń, które 
w przypadku zdrowej osoby wią-
że się wyłącznie z przejściowym 
dyskomfortem, u diabetyka może 
zakończyć się naprawdę tragicz-
nie. Właśnie dlatego tak ważne jest 
wykonywanie wszelkich zabiegów 
przez doświadczonego specjalistę, 
a nie samodzielnie lub w przypad-
kowym gabinecie kosmetycznym. 

U podologa można również 
skontrolować dopasowanie obu-

wia, a także w razie potrzeby wy-
konać indywidualne wkładki or-
topedyczne, które równomiernie 
rozkładają nacisk na stopę, roz-
praszają ciepło i redukują tarcie, 
zmniejszając tym samym ryzyko 
groźnych uszkodzeń skóry. Pię-
ciowarstwowe wkładki mają udo-
wodnioną badaniami skuteczność 
– aż o 70% zmniejszają ryzyko 
wystąpienia owrzodzeń w prze-
biegu zespołu stopy cukrzycowej 
i o 50 % zmniejszają siły tarcia 
stopy o powierzchnię wkładki. Jest 
to szczególnie istotne, ponieważ 
w przypadku cukrzycy każdy uraz 
stopy może zakończyć się powsta-
niem rozległego stanu zapalnego, 
rozwojem zakażenia bakteryjnego 
i koniecznością interwencji chirur-
gicznej.

Jeśli cierpisz na cukrzycę, przyjdź 
do gabinetu podologicznego – tu 
obejmiemy Cię kompleksową opie-
ką, nauczymy jak prawidłowo dbać 
o stopy i pomożemy uniknąć groź-
nych dla zdrowia powikłań! 

~ Eliza Nowak
www.podologiahelp.pl
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Któregoś ranka obudziło mnie głośne mlaska-
nie i zachwycony głos Tytusa: „Ale pycha! 
Mniam, mniam! Ale pycha!”. Ponieważ głos 

dobiegał z kuchni byłem przekonany, że mały gamoń 
dorwał się do mojej porcji budyniu, której nie zja-
dłem poprzedniego dnia, a na którą miałem chrapkę. 
Zerwałem się z łóżka, aby ratować to, co jeszcze da 
się uratować, ale było już za późno. Budyń był zje-
dzony, a dodatkowo Tytus stał na blacie kuchennym 
przy wysokiej szafce i dopijał butelkę Ibumu, słod-
kiego, przeciwgorączkowego syropu dla dzieci. Tym 
popijał budyń i tym właśnie tak się zachwycał. 

Zdjąłem Tytusa z blatu i spróbowałem zmusić go 
do oddania tego co wypił. Udało się to tylko poło-
wicznie więc zdecydowałem, że pojedziemy do szpi-
tala. Tam postraszono mnie prokuratorem i podłą-
czono Tytusowi kroplówkę. Na szczęście skończyło 
się tylko na trzydniowej obserwacji.

CORPORA ALIENA to ciała obce więc historia 
Tytusa z Ibumem, który jest raczej trucizną niż cia-
łem obcym, nie do końca pasuje do dzisiejszego, tro-
chę kosmicznego tytułu. Jest jednak śmieszna. A takie 
śmieszne, kosmikomiczne  historie czasami kończą 
się u mnie w gabinecie i to nie tylko na trzydniowej 
obserwacji, ale także na stole chirurgicznym. Bo te 
CORPORA ALIENA bardzo często trzeba z brzucha 
wyciągnąć.

Przyjechał Borys ze swoim zaniepokojonym pa-
nem. Grali sobie w piłkę. Pan rzucał, a Borys łapał 
i oddawał. Ostatniego rzutu jednak nie oddał, bo pił-
ka znalazła się w żołądku Borysa. Była na tyle mała, 
aby się tam znaleźć, ale na tyle duża, że zwrócić jej 
już nie mógł. Skończyło się na stole operacyjnym.

Masza od samego początku wykazywała perwer-
syjny apetyt. Nie tylko gryzła, ale i połykała. O tym, 
że połykała dowiadywano się najczęściej na space-
rze, kiedy to musiała wydusić z siebie to co zjadła. 
Pewnego razu Masza zauważyła gumową rękawicz-
kę. Zauważyła ją też właścicielka Maszy, ale suka 

była szybsza i połknęła ją w se-
kundę. Wylądowała na stole. Do-
piero po trzecim takim lądowaniu 
na jej pysku znalazł się kaganiec. 
Ostatnio widziałem Maszę bez 
kagańca. Albo Masza dorosła, 
albo będzie lądowanie.

Benek, potężny bernardyn, 
przyjechał ze swoimi właścicie-
lami. Nie wiem dlaczego ale byli 
nieco zmieszani, a ich zeznania 
niespójne. Mąż twierdził, że pod-
wiązka, a żona, że pończocha. 
W żołądku znalazłem stringi.

Historii jest wiele, ale śmiesz-
ne są te, które dobrze się kończą. 
Najmniejszy problem jest wtedy, 
kiedy wiemy, że coś się stało, bo 
widzieliśmy albo możemy to zo-
brazować. Na zdjęciu zobaczymy 
gwóźdź, kamień, szpilkę czy kość 
ale szmatkę, podwiązkę czy ręka-
wiczkę niekoniecznie. 

Corpora aliena są zdradliwe. 
Mogą dać objawy od razu, ale też 
po długim okresie czasu. Mogą 
też dać jakiś sygnał i nagle się 
wyciszyć. Wydaje się, że wszyst-
ko jest w porządku, ale jednak 
coś nam nie pasuje. Jednego dnia 
„Mój Buruś jest jakiś nieswój”, 
ale następnego jest już inaczej: 
„Wydawało mi się, wszystko jest 
w porządku”.

Takiego zdrajcę miała w so-
bie Maybeline, mała bullterrier-
ka. Przez kilka miesięcy zdarzały 
się okresy gorszego samopoczu-
cia, ale były one wiązane z ciążą 

urojoną, której jako pościelowiec 
nie mogła się pozbyć. Badania nic 
nie wykazywały. Nasza czujność 
została uśpiona aż do momentu, 
w którym suczka na sygnale nie 
wylądowała na stole. Doszło do 
perforacji ściany żołądka i nie-
wiele brakowało by ta ślicznotka 
już się nie obudziła. Maybeline 
żyje i ma się dobrze, oczywiście 
poza momentami gorszego samo-
poczucia związanymi z ciążą uro-
joną. W jej żołądku zalegały nad-
trawione strzępy szmatek, które 
doprowadziły do nieszczęścia.

Bo pozory tutaj często mylą 
i ostra igła może nie wyrządzić 
żadnej szkody, a kawałek tasiem-
ki może zabić.

Myślałem, że trzyletni Tytus 
jest rozsądnym chłopakiem, ale 
widzę jednak, że nie do końca 
i muszę zachować czujność, bo 
jego ciekawość nie zna granic. To 
samo dotyczy zwierząt, które na 
ziemi mogą znaleźć wiele cieka-
wych rzeczy. A każda z nich może 
się stać tym „kosmicznym” COR-
PUS ALIENUM.

Co robić? Obserwować.
Mam nadzieję, że Lilianka, sio-

stra Tytusa, nie połknie jakiegoś 
kasztana, monety czy igły, bo te-
raz prokurator zapukałby do mo-
ich drzwi na pewno.

~ Paszczak 
paszkosum@wp.pl

CORPORA ALIENA

WZP.6721.15.2014                                    

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

scowych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część I

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 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm.)  zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - 
część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
04.01.2016 r. do 02.02.2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planów miejscowych odbędzie się 18.01.2016 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 pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.02.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Święta z książką, czyli lektury pod choinkę 
Na grudniowe i świąteczne wieczory polecamy no-

wości grudnia, książki z różnych półek, bestsellery, 
książki nagrodzone i wyróżnione, książki najchęt-
niej kupowane lub wypożyczane z Bibliotek. Święta 
z książką, czyli lektury pod choinkę dla wszystkich, 
proponujemy przytaczając słowa naszej noblistki 
Wisławy Szymborskiej „Czytanie to najpiękniejsza 
zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Zachęcamy 
do inspiracji książkowych, bo to dobry pomysł na 
prezenty choinkowe, na czas wolny i na grudniowe, 
świąteczne chwile.

Kultura to ważny element życia każdego czło-
wieka, kształtuje wrażliwość na bodźce i otoczenie, 
podnosi poziom intelektualny, pobudza do kreatyw-
nego myślenia – to przecież powszechnie znane tru-
izmy. Ale czy na pewno? Jak pokazują badania pro-
ste czynności jak czytanie instrukcji, komunikatów, 
oznaczeń, ogłoszeń, przepisów sprawiają trudno-
ści z ich zrozumieniem wielu osobom, niezależnie 
od wieku i przygotowania zawodowego. A przecież 
świat dzisiaj zmienia się tak szybko jak nigdy do-
tychczas. Czy nadążymy za zmianami bez systema-
tycznego poszerzania swoich umiejętności?

Kontakt z „kulturą książkową”, tak w procesie 
edukacyjnym jak i w życiu dorosłym, przekłada się 
na inne dziedziny życia i ułatwia wszystkim odnale-
zienie się we współczesności. 

Wiek XXI stawia przed wszystkimi nowe wyzwa-
nia, wymagany jest coraz większy poziom wiedzy 
ogólnej, w tak szybko zmieniającym się współcze-
snym świecie. Świat książek – dla jednych ciekawy, 

dla innych nie istnieje w ogóle. I – tak jak ze wszystkim – jest to kwestia 
wyboru. A wybór zawsze jest. 

Polecamy NOWOŚCI ostatnich miesięcy jak i bogaty księgozbiór 
o różnej tematyce wszystkim zainteresowanym: 

Andrzej Krajewski „ARENA SZCZURÓW”
Hyeonseo Lee „DZIEWCZYNA O SIEDMIU IMIONACH”
Filip Springer „13 PIĘTER”
Majgull Axelsson „JA NIE JESTEM MIRIAM”
Leon Leyson „CHŁOPIEC Z LISTY SCHINDLERA”
Wojciech Pokora, Krzysztof Pyzia „Z POKORĄ PRZEZ ŻYCIE”
Gunter Krenn „ROMY I ALAN. Szalona miłość”
Marek Hłasko „WILK”
Jean Sasson „ŁZY KSIĘŻNICZKI”
Wiesława i Krzysztof Rudź „POD NIEBEM PATAGONII …”
Marek A. Koprowski „ŚMIERĆ ZA SIENKIEWICZA”
Więcej informacji o książkach i audiobookach w katalogu on-line na stro-

nie Biblioteki. Na naszej stronie również przegląd najciekawszych wyda-
rzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych, spotkań z książką i nie tylko.  ~I.B.

Święta i początek roku to tra-
dycyjnie czas wspólnego 
śpiewania kolęd i pastora-

łek. Zespoły działające w GOK 
„SEZAM” w tych dniach oczywi-
ście nie próżnują.

Zarówno Koło Śpiewu, Lusowia-
cy jak i Modraki kolędować będą 
w styczniu, szczegółowe informa-
cje o koncertach występu znajdą 
Państwo w styczniowym wydaniu 
TarNowej Kultury oraz na stronie 
internetowej www.goksezam.pl.

Przedsmak tego co czeka nas 
w styczniu już w drugi dzień 
świąt, 26 grudnia o godz. 12.45 
w Kościele w Lusowie swój 
świąteczny program zaprezentuje 
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowia-

Zacznijmy rok od kolędowania

cy”. Na tradycyjne, wspólne ko-
lędowanie z mieszkańcami Gmi-
ny Tarnowo Podgórne zaprasza 
także Koło Śpiewu im. Feliksa 
Nowowiejskiego. Spotkanie pt. 
„Śpiewamy kolędy” odbędzie się  

17 stycznia o godz. 15 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgór-
nym.

Wstęp na wszystkie kolędowe 
imprezy jest wolny. Zapraszamy!

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

Bądź na bieżąco! Nie przegap żadnej imprezy!
Wejdź na www.goksezam.pl i wpisz w umieszczony na dole strony formularz swój 
adres mailowy. Otrzymywać będziesz comiesięczne informacje o nadchodzących 
wydarzeniach Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”. Zapraszamy!

I Kiermasz Bożonarodzeniowy
oraz koncert pt. „White Christmas”
2o grudnia (niedziela), godz. 12
Teren Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kolędowanie z Zespołem Pieśni
i Tańca „Lusowiacy”
sobota, 26 grudnia godz. 12.45
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają:

Affabre - The Chamber Singers
niedziela, 27 grudnia godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

XII Koncert Noworoczny
Gminy Tarnowo Podgórne
sobota, 9 stycznia godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

24 finał WOŚP
gwiazda wieczoru: Gabriel Fleszar
niedziela, 10 stycznia godz. 16
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Śpiewamy kolędy” z Kołem Śpiewu
im. Feliksa Nowowiejskiego
niedziela, 17 stycznia godz. 15
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
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Żywa szopka, możliwość za-
kupu rękodzieła lub świą-
tecznych przysmaków 

i oczywiście atrakcje artystyczne 
z warsztatami plastycznymi oraz 
koncertem „White Christmas” na 
czele. Wszystko to czeka gości, któ-
rzy odwiedzą teren Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo na 4 dni przed Wi-
gilią: w niedzielę, 20 grudnia.

Właśnie wtedy, w samo połu-
dnie, rozpocznie się pierwsza edy-
cja Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go. Spod kościoła na ul. Ogrodową 
przyjadą elfy, które odsłonią sto-
iska z dekoracjami, smakołykami 
oraz stanowiska do zabaw. Kwa-
drans po godz. 12 swój półgodzin-
ny pokaz rozpocznie Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”, 
który nauczy wszystkich chętnych 
świątecznego tańca reniferów oraz 
zaprosi do konkursu z nagrodami. 

Wśród nich m. in. wyścig w wor-
kach po prezentach, ładowanie ko-
minów według listów i na czas, 
rzucanie śnieżkami do celu (a gdy 
zabraknie śniegu – rzucać będzie 
można szyszkami). Specjalnymi 
gośćmi kolejnego konkursu – ko-
lędowego, będą wszystkie dzieci 
biorące udział w projekcie Teatr 
w Każdej Wiosce, które wystą-
pią w zupełnie niecodziennej roli. 
Po zakończeniu konkursów, ok. 
godz. 14, ruszą warsztaty plastycz-
ne, w ramach których powstanie 
Gigantyczna Kartka Świąteczna, 
stworzona przez chętne dzieci. 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza  
na pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy

PROGRAM
12.00 ROZPOCZĘCIE IMPREZY
12.15  POKAZ MODRAKÓW W SALI WIDOWISKOWEJ I NAUKA ŚWIĄ-

TECZNEGO TAŃCA RENIFERÓW
12.45 KONKURENCJE Z NAGRODAMI
14.00 ANIMACJE I WARSZTATY, TWORZENIE GIGANTYCZNEJ KARTKI
14.45  KONCERT WHITE CHRISTMAS W WYKONANIU ZESPOŁÓW SWIN-

GULANCE I SEVEN BRASS
15.45 PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE WOKÓŁ SZOPKI
19.00 ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI STOISK

Od 5 stycznia można ku-
pować bilety na spek-
takl „Rachel czy Pep-

ka? – czyli geszefty szmoncesy 
i kłopoty Singera”. Ta zabawna 
i pełna humoru opowieść o Hir-
szu Singerze, prototypie postaci 
Żyda z „Wesela” Wyspiańskiego 
ukazana zostanie przez aktorów 
Sceny Rode: Lidię Marczyk, Je-

Nie tylko dla dziadków

Część artystyczną zakończy 
koncert „White Christmas”, w ra-
mach którego ze specjalnym, bo-
żonarodzeniowym repertuarem 
wystąpią zespoły Swingulance 
oraz Seven Brass. Koncert, który 
z pewnością wprowadzi wszyst-
kich w świąteczny nastrój, zakoń-
czy się złożeniem życzeń i roz-
daniem zimnych ogni. Wszyscy 
zgromadzeni będą mogli znaleźć 
się też na pamiątkowym zdjęciu, 
które zostanie wykonane przy ży-
wej szopce. Po zakończeniu części 
artystycznej nadal funkcjonować 
będą stoiska, które odwiedzać bę-
dzie można aż do godz. 19.

Impreza odbywać się będzie za-
równo w budynku, jak i na oka-
lających go parkingach. Dlatego 
prosimy o pozostawienie samo-
chodów przy Orliku. Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk
UWAGA! Wszystkich artystów, któ-

rzy chcieliby się wystawić podczas 
jarmarku, prosimy o kontakt na adres 
natalia@goksezam.pl

rzego Miedzińskiego i Mariusza 
Marczyka. 

Spektakl odbędzie się 
w Dzień Dziadka, 22 stycznia 
o godz. 19 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Nie 
oznacza to jednak, że spodoba 
się on tylko dziadkom. Świetnie 
bawią się na nim wszyscy, nie-
zależnie od płci i wieku. Bile-

ty kosztują 20 zł, a dostępne są 
w miejscu imprezy (w godz. 15-
20), siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo (w godz. 9-12 
i 17-20). Sprzedaż online prowa-
dzi serwis Biletomat.pl. 

~Jarek Krawczyk
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Rada Sołecka mieszkańcom Przeźmierowa

Koncert NOWOROCZNY

Sołtys i Rada Sołecka Prze-
źmierowa zapraszają 
wszystkich mieszkańców 

na koncert znakomitego zespołu 
„Affabre – The Chamber Singers”

Męski zespół znany wcześniej 
jako „Affabre Concinui” założo-
ny został w roku 1983 w Pozna-
niu przez członków Poznańskie-
go Chóru Chłopięcego Jerzego 
Kurczewskiego oraz Poznańskich 
Słowików Stefana Stuligro-
sza. Śpiewają a capella zarówno 
utwory ludowe, dawną muzykę 
religijną i świecką, kolędy polskie 
i światowe, utwory orkiestrowe, 

Co łączy Filharmoników 
Wiedeńskich i Młodzieżo-
wą Orkiestrę Dętą Gminy 

Tarnowo Podgórne? Nie tylko to, 
że obie potrafią oczarować słucha-
czy. Obie również każdego roku 
muszą ich umieć zaskoczyć pod-
czas Koncertu Noworocznego.

Dwunasty już uroczysty koncert 
z okazji rozpoczęcia roku odbędzie 
się w gościnnej hali OSiR w sobo-

Od 3 grudnia trwają zapisy na organizowane przez GOK „SEZAM” stacjonarne ferie zimowe. W zajęciach w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym i w Centrum Kultury Przeźmierowo weźmie udział w sumie 200 dzieci. Tegoroczny pro-
gram pt. „Karuzela z pomysłami” jest bardzo zróżnicowany, a spora część atrakcji czekać będzie poza domami kultury. 

Koszt udziału w tygodniowym cyklu zajęć to 50 zł, program publikujemy poniżej.

Ostatnie miejsca na ferie!

tę, 9 stycznia o godz. 17 i trady-
cyjnie połączony będzie z galą 
Aktywni Lokalnie. 

Trzymany w głębokiej tajemni-
cy scenariusz koncertu przygoto-
wał kapelmistrz orkiestry Paweł 
Joks. I choć nie znamy szczegółów 
programu, nie trudno przewidzieć, 
że nie zabraknie zaskakujących 
gości, świetnie przygotowanej or-
kiestry i oczywiście największych 
przebojów muzyki klasycznej 
i popularnej. Na tym koncercie po 
prostu trzeba być!

~ Jarek Krawczyk

żarty muzyczne, standardy jazzo-
we, przeboje pop. Od lat występu-

ją nie tylko w kraju, ale i na całym 
świecie.

Oprócz doskonałej techniki 
śpiewu, wokaliści do perfekcji 
opanowali także imitację instru-
mentów muzycznych. Od 1991 
roku grupa nagrała 16 płyt i świę-
ci triumfy nie tylko w Polsce, ale 
na całym świecie (występowała 
w wielu krajach w Europie, Afry-
ce, Azji i Ameryce).

W Centrum Kultury w Prze-
źmierowie legendarni wokali-
ści wystąpią w niedzielę 27.12 
o godz. 16. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

I TYDZIEŃ
PRZEŹMIEROWO
18.01 Dzika Afryka na Tarnowskich Termach
19.01  Garnki - garneczki, kubki - kubeczki w kuchni i pra-

cowni ceramicznej
20.01 „Bella i Sebastian” w kinie Plaza
21.01 „Turniej sportowy” z teatrem Frajda
22.01 W siodle i przy ognisku w Lusowie
TARNOWO PODGÓRNE
18.01  Garnki - garneczki, kubki - kubeczki w kuchni i pra-

cowni ceramicznej
19.01  Dzika Afryka na Tarnowskich Termach (klapki obo-

wiązkowo!)
20.01 „Bella i Sebastian” w kinie Plaza
21.01 W siodle i przy ognisku w Lusowie
22.01 „Turniej sportowy” z teatrem Frajda

II TYDZIEŃ
PRZEŹMIEROWO
25.01 Dzika Afryka na Tarnowskich Termach
26.01  Garnki - garneczki, kubki - kubeczki w kuchni i pra-

cowni ceramicznej
27.01 „Bella i Sebastian” w kinie Plaza
28.01 „Turniej sportowy” z teatrem Frajda
29.01 W siodle i przy ognisku w Lusowie
TARNOWO PODGÓRNE
25.01  Garnki - garneczki, kubki - kubeczki w kuchni i pra-

cowni ceramicznej
26.01  Dzika Afryka na Tarnowskich Termach (klapki obo-

wiązkowo!)
27.01 „Bella i Sebastian” w kinie Plaza
28.01 W siodle i przy ognisku w Lusowie
29.01 „Turniej sportowy” z teatrem Frajda
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Jadą, jadą misie

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Świecowe warsztaty

Tegoroczna edycja orga-
nizowanego przez GOK 
„SEZAM” konkursu pla-

stycznego na projekt kartki świą-
tecznej cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem. Pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra Kawa, 
uczennica Gimnazjum im. Inte-
gracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym. Drugie miejsce za-
jęła Joanna Dolata z przedszkola 
w Lusowie. 

Wybór był bardzo trudny, spo-
śród setek propozycji dostar-
czonych do GOK „SEZAM”, 
wyróżniliśmy dziewięć. 35 naj-

Zobacz kartki w Rotundzie

ciekawszych kartek znajdzie się na specjalnej wystawie. Oglądać ją 
można w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym aż do końca 
grudnia. Autorów wyróżnionych i nagrodzonych prac zapraszamy od 1 
grudnia do siedziby GOK „SEZAM” po odbiór nagród-niespodzianek.

~ Jarek Krawczyk

24 listopada obchodziliśmy radośnie i hucz-
nie Dzień Pluszowego Misia. Dzieci 
przyniosły do przedszkola swoje misie 

– małe i duże. Szare, bure i kudłate. Wszystkie za-
siadły na honorowych miejscach. Były szalone tań-
ce z misiami, pląsy i śpiewy, czytanie bajek. Misie 
były towarzyszami we wszystkich działaniach. Dzie-
ci uwieczniły tez swoich ulubieńców w pracach pla-
stycznych, które można podziwiać w hollu. Przecież 
Miś to najlepszy przyjaciel dziecka. Z nim moż-
na porozmawiać, powierzyć mu wszystkie sekrety 
i smuteczki. Miś naprawdę wszystko rozumie.

~ Renata Włodarczak

Kreatywność często określana jest jako talent, 
zdolność do tworzenia czegoś z niczego. My 
również to wiemy. Staramy się w naszym 

przedszkolu, aby dzieci mogły uczestniczyć w róż-
norodnych ciekawych zajęciach i warsztatach. Takie 
„Świecowe warsztaty” mieliśmy 16 listopada. Dzie-
ci samodzielnie komponowały wypełnienie z kolo-
rowego piasku, dużych i małych muszelek, ziaren 
kawy i suszonych cytrusów. Następnie przy pomocy 
opiekunów zalewały kompozycje parafiną. I tak wła-
ściwie z niczego powstały przepiękne i cudnie pach-
nące świece, które mogą być dekoracją Wigilijnego 
stołu. A najważniejsza w tym była radość tworzenia.  
Podziwiajmy!

~ Renata Włodarczak

Albert Einstein powiedział:  
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się 

taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi”.

I miejsce II miejsce
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Dzieci z grupy Pszczółek 
i Świerszczy uczestniczy-
ły w wyciecze do Pozna-

nia. Miały okazję zwiedzić Stary 
Rynek, poznać wygląd poznań-
skich kamienic. Atrakcją okaza-
ły się słynne poznańskie trykają-
ce się koziołki na wieży Ratusza. 
Następnie wspólnie udaliśmy się 
do Muzeum Rogala, znajdują-
cego się przy poznańskim Sta-
rym Rynku. Dzieci tam pozna-
ły historię powstawania Rogala 

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 

W Muzeum Rogala

Przedszkole Chatka Misia Uszatka w Lusowie 

Z rodzicami można więcej!

Przedszkole Bajkowy Świat w Sadach 

Tajemniczy Świat Dinozaurów

Świętomarcińskiego oraz aktyw-
nie pomagały w jego produkcji.

Mistrz zaznajomił także dzie-
ci z poznańską gwarą. Zapo-
znaliśmy się też z prezentacją 
multimedialną, która dotyczyła 
historii rogali. Na koniec każdy 
mógł skosztować pysznych wy-
pieków. Wszystkie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe Certyfikaty.

~ W.Strugała,  
P.Bogusławska 

Od nowego roku szkolne-
go w przedszkolu „Chat-
ka Misia Uszatka” znowu 

rusza cykl zajęć „Zawody moich 
rodziców”. Rodzice odwiedza-
ją nasze przedszkole i opowia-
dają o swoich zawodach. To nie 
tylko niesamowita okazja, by po-
znać specyfikę danego zawodu, 
ale również lepiej poznać rodzi-
ców. Tatusiowie i mamy świetnie 
odnajdują się w roli pedagogów 
prelegentów. Już w październiku 
tata Tatiany i Tymka opowiedział 
o tym, jak to jest być operatorem 
koparko-ładowarki! Dla lepszego 
efektu „zabrał” ze sobą maszy-
nę, którą dzieci mogły zobaczyć 
z bliska. Nie tylko chłopcy byli 
wniebowzięci. Tata Wiktora już 
drugi raz (w poprzednim roku to 
on był pierwszym z odważnych, 

ne zajęcia poprowadzi tata Adama 
i Mateusza, który opowie o swo-
jej miłości do gór. Nie możemy 
się doczekać! 

W tym roku rodziców zachęca-
my również do czytania bajek, nie 
tylko w domu. Rodzice przychodzą 
po obiedzie do przedszkola i w cza-
sie odpoczynku czytają bajki. Fu-
rorę zrobiła mama Mateusza i Sta-
sia czytając bajkę pt. „Jak daleko 
jest niebo?”, opowiadającą o przy-
godzie pewnego małego pingwin-
ka, który chciał dowiedzieć się… 
jak wysoko jest niebo? Czy mu się 
to udało, nie zdradzimy i zachęca-
my do czytania bajek swoim dzie-
ciom! Mama chłopaków jeszcze do 
nas wróci z kolejnymi wspaniałymi 
bajkami. Również mama Zosi szy-
kuje dla nas kolejną ciekawą opo-
wieść. Nie możemy się doczekać 
i mamy nadzieję, że mamy zachę-
cą kolejnych rodziców do czytania 
w przedszkolu.

~ M. Orzeł

który rozpoczynał cykl zajęć) opowiedział o tym jak 
ciężko być prawnikiem lub sędzią, a jak łatwo popeł-
nić przestępstwo. Dzieci wcieliły się w role sędzie-
go podczas rozprawy dotyczącej Wilka z bajki pt: 
„Czerwony Kapturek”. Utrwaliły wiadomości doty-
czące tego co jest dobre, a co złe i zrozumiały, że 
często zbyt szybko oceniamy innych, czasem warto 
dać drugą szansę komuś, kto zrobił coś źle. Dowie-
działy się również, że trzeba bardzo dużo uczyć się 
i pracować, aby robić w życiu to, co się chce. Kolej-

W listopadzie Przed-
szkole Bajkowy Świat 
zamieniło się w praw-

dziwy raj dla prehistorycznych 
gadów. Korytarze stały się miesz-
kaniem dla diplodoków, tyrano-
zaurów i pterodaktyli wykona-
nych z balonów, masy papierowej, 
gazet, gliny, a nawet piernika. Po-

mysłowość rodziców i dzieci nie 
miała końca. Przedszkolaki miały 
nie tylko okazję poznać ten wy-
jątkowy świat za pomocą wszyst-
kich zmysłów, ale także  przepro-
wadzić ciekawe eksperymenty jak 
wybuch wulkanu czy lampa lawa. 
Projekt zakończył się wręczeniem 
dyplomów i nagród wszystkim 
małym artystom.

~ P Sady
www.sady.bajkoweprzedszkole.eu
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Trzynasty listopada był bar-
dzo ważnym dniem dla 
wszystkich dzieci, któ-

re we wrześniu rozpoczęły swą 
edukację w Przedszkolu „Le-
śne Skrzaty” w Przeźmiero-
wie, bowiem tego dnia odbyło 
się „Pasowanie na przedszkola-
ka”. Uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu przed-
szkola przez wszystkie skrzaty, 
a następnie młodszych kolegów 
występem artystycznym przywi-
tała grupa Jeżyki. Później swoje 
umiejętności zaprezentowali kan-
dydaci na przedszkolaka, którzy 
pięknie śpiewali i tańczyli na sce-

W dniu 25 listopada trady-
cyjnie wszystkie dzieci 
z naszego przedszkola 

uroczyście obchodziły Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. 

Tego dnia każde dziecko przy-
niosło ukochanego przyjaciela. 
Przybyły misie duże, małe, bia-
łe, brązowe – a wszystkie piękne 
i wyjątkowe. Nasze przedszkolaki 
zostały zaproszone na aulę, gdzie 
czekało na nie szereg atrakcji: za-
bawy ruchowe i plastyczne, kon-
kursy, quizy oraz zagadki.

Podczas oglądania prezentacji 
multimedialnej, dzieci miały możli-

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Jestem sobie przedszkolaczek

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Pasowanie na przedszkolaka

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Dzień pluszowego misia

nie. Dzieci z dumą śpiewały „może na mnie liczyć 
mama, może na mnie liczyć tata, bo ja jestem przed-
szkolakiem na sto dwa!”. Rodzice ze wzruszeniem 
oglądali swoje pociechy.

Po zakończonej części artystycznej nadszedł naj-
ważniejszy moment: złożenie przysięgi. Dzieci ślu-
bowały zgodnie bawić się w przedszkolu, przycho-

dzić każdego dnia z uśmiechem, 
słuchać pań, pomagać kolegom 
i być dzielnym przedszkolakiem. 
Rodzice złożyli również uroczy-
ste ślubowanie, podczas którego 
obiecali być najlepszymi rodzica-
mi na świecie oraz kochać swoje 
dziecko mądrze, wskazywać mu 
drogę, po której ma kroczyć. 

Następnie Dyrektor Jolanta 
Kusa dotykając ramienia każdej 
dziewczynki i chłopca „zacza-
rowanym” skrzatem, dokonała 
symbolicznego aktu pasowania. 
Nowy przedszkolak z dumą mógł 
przekroczyć balonową bramę. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i upominki, a na wszyst-
kich gości czekał pyszny tort.

~ Monika Królak

wość poznać historię pluszowego misia, a także przypo-
mnieć sobie bajkowych  bohaterów. Przedszkolaki  do-
skonale radziły sobie z rozpoznawaniem misiów, wśród 
których pojawił się oczywiście Kubuś Puchatek, Miś 
Jogi, Miś Koralgol czy Miś Uszatek. Następnie wszyscy 

wspólnie bawili się przy piosenkach: 
„Gummybear”,„Misie szare”, „Jadą, 
jadą misie” oraz niezapomnianym 
„Starym Niedźwiedziu”. 

Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci pozowały do zdjęć 
grupowych oraz otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy.  Po skończonej uro-
czystości w auli przedszkolaki już 
we własnych salach wykonały pra-
ce plastyczne oraz obejrzały bajkę 
o swoim ulubionym misiu. 

Trudno wyobrazić sobie dzie-
cięcy świat bez pluszowego przy-
jaciela – misia. Jest on niezastą-
pionym towarzyszem, do którego 
zawsze można się przytulić. Dlate-
go już teraz wiemy, że za rok misie 
znowu opanują Przedszkole Leśne 
Skrzaty w Przeźmierowie.  ~na

Jak co roku w listopadzie 
w Przedszkolu „Pod Wesołą 
Chmurką” w Tarnowie Pod-

górnym odbyła się najważniejsza 
uroczystość dla całej przedszkol-
nej społeczności – pasowanie. 
Był to wyjątkowy dzień zwłasz-
cza dla tych dzieci, które po raz 
pierwszy wystąpiły przed licznie 
zgromadzoną publicznością. Mali 
artyści spisali się na medal. Śpie-
wając piosenki, recytując wiersze, 
tańcząc i grając na instrumentach 

udowodnili wszystkim, że w pełni zasługują na mia-
no przedszkolaka oraz na gromkie brawa, którymi 

zostali nagrodzeni przez zapro-
szonych gości. Po części arty-
stycznej dzieci złożyły uroczyste 
ślubowanie, a Dyrektor Sabina 
Machowina zaczarowanym ołów-
kiem pasowała każde dziecko 
włączając je do grona przedszko-
laków. Całości dopełniły gratula-
cje, pamiątkowe dyplomy i ko-
szulki z logo przedszkola oraz 
witaminowy poczęstunek. 

Przedszkolakom życzymy, aby 
każdy ich dzień wypełniony był 
zabawą, uśmiechem i wieloma 
sukcesami.

~ P TP
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W dobie informacji 
i środków masowego 
przekazu trudno zna-

leźć coś co zaskoczy i zacieka-
wi. Coś co zdziwi nasze dzieciaki, 
a nie będzie związane ze współ-
czesnymi zabawkami czy techno-
logiami. Zdarzają się jednak takie 
sytuacje.

Niedawno dzieci z klas I a i I b 
ze Szkoły Podstawowej w Cera-
dzu Kościelnym przekonały się 
o tym. Miało to miejsce 9 listopa-
da w Muzeum Rogalowym w Po-
znaniu. Już przekraczając sam 
próg kamienicy stojącej przy Sta-

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Gzuby na tropie legend  i tradycji!
śmy w kolejnych etapach robienia 
rogali według dawnej receptury. 
Prowadzący zajęcia zaskakiwa-
li nas z jednej strony nietypowy-
mi przedmiotami cukierniczymi, 
z drugiej zaś zwrotami związany-
mi z gwarą poznańską. Knypki, 
szneki, kejtry, gzuby, mele to sło-
wa na dźwięk, których „gały i ka-
lafy”, czyli oczy i buzie otwierały 
się ze zdziwienia. Śmiechu i za-
bawnych sytuacji nie brakowało! 

Wszystko co dobre jednak kie-
dyś się kończy, nasza przygoda 
w muzeum również. Miło będzie-
my ją wspominać, tak jak spacer 
po Starym Rynku i koziołki z ra-
tuszowej wieży, bez zobaczenia 
których, nie moglibyśmy wrócić 
do domu.  ~ A.W.

rym Rynku czuliśmy wyjątkowy nastrój. W starych, 
odrestaurowanych salach przenieśliśmy się w daw-
ne czasy. Słuchając gwary poznańskiej i legend o św. 
Marcinie dowiedzieliśmy się skąd wzięła się trady-
cja pieczenia rogali na 11 listopada. Uczestniczyli-

Listopad to czas, w którym 
w szczególny sposób upa-
miętniamy datę odzyska-

nia niepodległości przez Polskę. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lusówku także uczcili bohate-
rów naszej Ojczyzny. 11 listopada 
delegacja Samorządu Uczniow-
skiego klas IV-VI wraz z opieku-
nem wzięła udział w gminnych 
obchodach Święta Niepodległo-
ści w Tarnowie Podgórnym. Nasi 
przedstawiciele złożyli kwiaty pod 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Pamiętamy o bohaterach Ojczyzny

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mistrzostwo i wicemistrzostwo!

25 listopada odbyły się w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Bninie Drużynowe Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego Szkół Pod-

stawowych w Szachach. W turnieju uczestniczyło 
55 zawodników z 13 szkół, którzy rozegrali 7 rund 
po 15 minut na każdego zawodnika. Bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna uczniów Szkoły w Lu-
sowie, która nie przegrała żadnego meczu, sześć 
razy zwyciężyła, a jeden raz zremisowała. W skład 
zwycięskiej drużyny wchodzili: Szymon Tadych – 
kapitan, Julia Gawęcka, Paulina Woźniak, Olgierd 
Tadych, Miłosz Sawicki oraz Igor Szczęsny. Nasi 
mistrzowie wrócili z pucharem, dyplomem, medala-
mi oraz awansem do finału Mistrzostw Wielkopolski.

Dzień później  w tym samym miejscu odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
Szkół Podstawowych w Warcabach. Najlepiej z na-

pomnikiem w Parku im. Wojkie-
wicza. Następnego dnia odbył się 
uroczysty apel, który przygotowała 
klasa VIa. Uczniowie przedstawili 
historię odzyskania niepodległości 
przez Polskę, a także recytowa-
li słowa wierszy patriotycznych. 
W uroczystość była zaangażowana 
cała społeczność szkolna. 

Poszczególne klasy zaprezen-
towały wylosowane wcześniej 
pieśni, które niegdyś zagrzewa-
ły Polaków do walki o wolność 
Ojczyzny. Była to dla nas piękna 
lekcja patriotyzmu oraz okazja do 
lepszego poznania naszego kraju.
 ~ ISZ

szej ekipy wypadł Olgierd Ta-
dych, który zdobył 5 punktów 
z 7 partii i zajął 4 miejsce na 28 
startujących chłopców. Natomiast 
wśród dziewcząt najlepiej wypa-
dła Julia Gawęcka, która zgroma-
dziła 4,5 pkt. i zajęła 5 miejsce na 
29 osób.

Drużynowo szkoła w Luso-
wie zdobyła bardzo dobre drugie 
miejsce w składzie: Julia Gawęc-
ka, Paulina Wożniak, Zofia Miel-
carek, Helena Wojtas, Olgierd Ta-
dych, Szymon Tadych, Bartosz 
Baranowski i Igor Szczęsny.

Wszystkim  serdecznie gratulu-
jemy i trzymamy kciuki za dobry 
wynik w finale.

Nauczyciel szachów 
~ Damian Bartkowiak
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W szkole zjawiły się postacie z bajek

W Lusowie uczniowie z nauczycielami ob-
chodzili Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajki. Każdy, kto 5 listopada odwiedził 

szkołę, miał możliwość podziwiania pomysłowości 
w zaprojektowaniu i wykonaniu strojów prezentu-
jących ulubioną bajkową postać. Również tego dnia 
uczniowie mieli zaproponowane różne formy pra-
cy związane z baśniami m.in. gry, zabawy, konkur-
sy, quizy, krzyżówki. Czytano oraz opowiadano baj-
ki. Podsumowaniem dnia było ogłoszenie wyników 
konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać 
z bajki” oraz wręczenie dyplomów i nagród. Prace 
oceniano w dwóch grupach wiekowych. Nagrodzo-
no 12 prac:

Grupa wiekowa: uczniowie z klas 3 i 4:
I miejsce: Julia Kucemba, kl. 3, Anastazja Ka-

liszak, kl. 3, II: Wiktoria Rauchut, kl. 4, III: Adam 
Burdyński, kl. 3, wyróżnienie: Maria Pawlak, kl. 3

Grupa wiekowa: uczniowie z klas 1 i 2:
I miejsce: Matylda Młodzianowska, kl. 2, II: Ame-

lia Górka, kl. 1, Nadia Drożdż, kl. 2, III: Patryk Ko-
walski, kl. 1, Gabriela Zgoła, kl. 1, wyróżnienie: 
Gabrysia Bilska, kl. 1, Sara Gać – Mytych, kl. 2

~ Agnieszka Walczak 

Ogólnopolski Tydzień Ka-
riery (OTK), który w mi-
nionym miesiącu odbył się 

w Gimnazjum w Baranowie, to co-
roczne działania inicjowane przez 
Stowarzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Tegoroczny OTK 
przebiegał pod hasłem „Poznaj 
swojego doradcę kariery”.

Uczniowie gimnazjum pozna-
li świat różnorodnych zawodów 
i profesji. Przedstawiciel Stra-
ży Pożarnej Grzegorz Szymański 
uświadamiał młodzieży specyfikę 
pracy w służbach mundurowych 
oraz objaśniał specjalizacje wystę-
pujące w zawodzie strażaka. Da-
nuta Bogusławska, właścicielka 
salonu fryzjerskiego DAN-STU-
DIO, zapoznawała gimnazjali-
stów z zawodami rzemieślniczymi 
oraz przybliżała zasady egzaminu 
czeladniczego. Uczniowie mogli 
też podziwiać specjalnie przygo-
towany pokaz fryzur. Wiele emo-

Gimnazjum w Baranowie

Gimnazjaliści robią karierę

cji wzbudziło również spotkanie z funkcjonariusza-
mi Izby Celnej w Poznaniu, którzy odwiedzili szkołę 
wraz z psem tropiącym. Naszymi gośćmi były także 
hotelarki z Zespołu Szkół w Rokietnicy, które opo-
wiadały o swojej przyszłej pracy, odbytych prakty-
kach oraz przeprowadziły wraz z uczniami pokaz bar-
mański. 

Drugim z modułów tegorocznego OTK było dostar-
czenie młodzieży informacji o rynku pracy w Pozna-
niu i Powiecie Poznańskim. Doradcy zawodowi i psy-
chologowie z zaprzyjaźnionych szkół przeprowadzili 
dla młodzieży szereg konferencji i indywidualnych 
konsultacji. Wykłady dotyczyły m. in. wartości jaką 

jest praca sama w sobie, zawodów 
deficytowych i przyszłościowych 
oraz sposobu zdobywania kwali-
fikacji i wiedzy w zakresie prze-
prowadzania egzaminów zawo-
dowych. Dodatkowym obszarem 
działań było zbadanie swoich pre-
dyspozycji zawodowych. Ucznio-
wie mogli zrobić to grupowo, pod 
kierunkiem doradców zawodo-
wych z Mobilnego Centrum OHP 
oraz podczas indywidualnych kon-
sultacji.

Istotą szkolnych działań w za-
kresie doradztwa zawodowego jest 
przygotowanie uczniów do świa-
domego wyboru przyszłej pracy. 
Zależy nam, aby w baranowskim 
gimnazjum pojawiał się wachlarz 
działań pozwalający młodzieży 
na poznanie siebie oraz wybranie 
odpowiedniego dla siebie i swoich 
predyspozycji zajęcia. OTK był do 
tego doskonałą okazją.

Organizatorzy  
– szkolni doradcy zawodowi 

~ Bernadeta Podhorecka,  
Ewa Wojciechowska
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

To i owo nadaje Przeźmierowo

Oto przegląd najważniej-
szych wydarzeń w listo-
padzie.

Na stałe do kalendarza imprez 
wpisał się apel z okazji Świę-
ta Niepodległości. 10 listopa-
da uczniowie przeżyli niezwykłą 
lekcję historii. Widowisko przy-
gotowali młodzi aktorzy z klasy 
6d pod opieką Anny Pilarczyk. 
Oprawę muzyczną stanowiły pie-
śni patriotyczne w wykonaniu 
szkolnego chóru, któremu prze-
wodzi Karolina Witczak.

17 listopada w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 3 w Poznaniu 
odbył się międzyszkolny etap 
IX Konkursu Pięknego Czyta-
nia „Diabelskie sztuczki Lecha 
Konopińskiego”. Wzięło w nim 
udział 74 uczniów z 25 szkół 
z Poznania i okolic. Naszą szkołę 
reprezentowali: Klaudia Imiłkow-
ska i Natalia Osowczyk z klasy 
5a oraz Paweł Jakubowicz z kla-
sy 4a. Klaudia i Paweł znaleźli się 
w gronie 14 najlepiej czytających. 
To oni 21 listopada prezentowa-
li swoje umiejętności podczas 
otwartego dla mieszkańców Po-
znania i okolic spotkania podsu-
mowującego projekt „Baśni baja-
nie – ze słowiańskiej duszy”. A do 
nagrania słuchowiska, prócz trój-
ki laureatów, został też nomino-
wany Paweł Jakubowicz. Z nie-
cierpliwością czekamy na emisję 
audycji w Radiu „Emaus”.

Oświaty przyznała naszej szkole Wojewódzki Cer-
tyfikat Szkół Promujących Zdrowie i przyjęła ją do 
Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
W obecności licznie przybyłych gości, z rąk wielko-
polskiego wicekuratora oświaty Hanny Rajcic-Mer-
gel, certyfikat odebrały dyrektor R. Duszczyk i koor-
dynator szkolny projektu L. Popielska. 

Nasi uczniowie z zaangażowaniem brali udział 
w przedmiotowych konkursach wojewódzkich. Do 
rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Polskiego zakwalifikowali się: Wiktor Cieślik 
(kl. 5a), Paulina Woźniak (kl. 6b), Kacper Dembniak 
(kl.6a), Monika Kuczyńska (kl.6e), natomiast Łukasz 
Burdziłowski z klasy 6d będzie reprezentować naszą 
szkołę w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, 
Kacper Dembniak z kl. 6a w Wojewódzkim Konkur-
sie Przyrodniczym. Życzymy sukcesów!

26 listopada w szkole po raz kolejny odbył się 
Dzień Języka Angielskiego. Uczniowie poznali hi-

wstawały niezwykłe prace „Bu-
telki pełne przygód”. Wcześniej 
młodzi żacy zapoznali się z mało 
znaną twórczością F. Chopina – 
skorego do żartów redaktora i edy-
tora gazety „Kuryer Szafarski”. 
Swoje teksty kompozytor podpi-
sywał „Pichon”, „Mikołajek” „Ja-
kub” lub „Fryc”. Zabawne relacje 
z codziennych wiejskich wydarzeń 
przeplatane są tam wiadomościa-
mi o treści donioślejszej.

Miło zakomunikować, że nasi 
sportowcy awansowali do Woje-
wódzkiego Finału w Badminto-
nie Drużynowym. Wszystkim za-
wodnikom gratulujemy i życzymy 
powodzenia. Finał już w grudniu 
w Poznaniu. ~ Aleksandra Filipek

Gimnazjum w Baranowie

Święto Niepodległości

Za nami IV edycja Marato-
nu Literackiego. Tradycyj-
nie w przeddzień Święta 

Niepodległości uczniowie Gimna-
zjum zebrali się w auli na wspól-
nym czytaniu literatury narodowej. 
W tym roku była to poezja Adama 
Mickiewicza. Lektorzy wszystkich 
klas przywołali na scenie fragmen-
ty „Pana Tadeusza”, sięgnęli też do 
bajek, ballad oraz liryków naszego 
wieszcza. Każdy, kto choć raz wziął 
udział w naszym maratonie, z pew-

To ważne, że w przeddzień 
Święta 11 Listopada dzięki rodzi-
mej literaturze mamy sposobność 
do  pokazania poczucia wspólnoty 
i jedności jako Polacy.

Maraton nie był oczywiście je-
dynym elementem obchodów od-
zyskania niepodległości. Tego dnia 
nie mogło zabraknąć także rogali 
marcińskich i rozetek przygotowa-
nych przez uczniów. Natomiast 11 
XI odbył się Bieg Niepodległości, 
który już od lat łączy całą lokal-
ną społeczność, dając powód do 
wspólnego świętowania.

 ~ GB

nością przyzna, że zarówno przygotowanie do niego, 
jak i występ to dobra zabawa, powód do satysfakcji 
i dumy.

19 listopada w auli Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 6 w Poznaniu odbyła się XI Wojewódzka Kon-
ferencja Szkół Promujących Zdrowie „Wirtualny 
świat-możliwości a zagrożenia”. Omówiono skutki 
uzależnień dzieci i młodzieży od komputera i do-
konano podsumowania działań wielkopolskich pla-
cówek oświatowych w zakresie promocji zdrowia. 
Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora 

storię Święta Dziękczynienia 
poprzez udział w konkursach 
(plastycznym, muzycznym i do-
tyczącym historii Thankgiving – 
„Skarb w Srebrnym Jeziorze”). 

Prężnie działa również Akade-
mia Umiejętności Wszelakich. 
W tym roku hasło przewodnie 
brzmi: „Młodzi do piór! czyli jak 
ubrać myśl w słowo”. Pod okiem 
opiekunek (A. Ilska, M. Cieślak, 
A. Filipek, K. Stejakowska) po-
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Uczniowie należący 
do Koła Europejskie-
go w gimnazjum gości-

li w dniach 21-29 września kla-
sę międzynarodową z duńskiej 
szkoły Sunds skole, w ramach 
wymiany w projekcie eTwinning 
„Hosting me, hosting you…”. 
Przygotowania zaczęto już w maju 
ze względu na bogaty program 
pobytu w Polsce. Życzeniem kla-
sy duńskiej było zwiedzenie miej-
sca pamięci i muzeum Auschwitz 
– Birkenau, a więc wspólna lekcja 
historii dla uczniów współpracu-
jących szkół, no i czas na, jakże 
ważną w dzisiejszych czasach, re-
fleksję nad losem i postępowaniem 
człowieka. Pokazano też gościom 
Kraków i bogate wnętrza Wawe-
lu. W programie był oczywiście 
Poznań z naszym pięknym Sta-
rym Rynkiem oraz nowe interak-

Nikt z nas nie spodziewał się aż takich osią-
gnięć naszych uczniów! Złotymi zgłoskami 
w historii naszego Gimnazjum zapisały się 

sztafetowe biegi przełajowe i to zarówno chłopców, 
jak i dziewcząt! 

Zaczęło się od wygranej na szczeblu gminnym 
w Ceradzu Kościelnym. Następnym etapem był fi-
nał powiatu, który odbył się 2 października w Kór-
niku. W zawodach wzięło udział 620 biegaczy ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimna-
zjalnych. Faworytem było tradycyjnie Sportowe 
Gimnazjum z Puszczykowa, które nie zawiodło. 
Nasze uczennice i uczniowie zajęli świetne drugie 
miejsca i tym samym obydwie sztafety awansowały 
do finałów wojewódzkich – po raz pierwszy w hi-
storii szkoły!

13 października pojechaliśmy na finały wojewódz-
kie na Hipodrom Wola w Poznaniu. Pierwsze starto-
wały dziewczęta. Do rywalizacji stanęło 38 najlep-
szych sztafet z Wielkopolski! Nasze uczennice od 
początku trzymały się w czołówce i ostatecznie wy-
walczyły 6 miejsce! Przed nami przybiegły tylko:  1 
m. – Gim. nr 1 Gostyń, 2 m. – Gim. nr 5 Jarocin, 3 
m. – ZS Puszczykowo, 4 m. – Gim. nr 26 Poznań, 
5 m – Gim. Mochy. Oto nasze reprezentantki:  Na-
pierała Maja, Ciosek Marta, Grzęda Paulina, Fi-
jałkowska Wiktoria, Czekalska Joanna, Kukotko 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Duńczycy z rewizytą

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Najlepsze wyniki sportowe w historii szkoły!!!

tywne muzeum – Brama Pozna-
nia ICHOT, prezentujące początki 
państwowości polskiej. Zorgani-
zowano również zajęcia w szkole, 
a mianowicie zwiedzanie budynku 
szkolnego, wizyty na wybranych 
lekcjach oraz warsztaty plastycz-
ne w mieszanych grupach uczniów 
obu szkół. Produkt końcowy pro-
jektu to graficzna prezentacja wra-
żeń wyniesionych ze wspólnych 
przeżyć w czasie wizyty.

Wymiana uczniów to nie tylko 
okazja do poznania dziedzictwa 
kulturowego innych krajów, oby-
czajów i stylu życia, ale także czas 
na zawieranie przyjaźni, uczenie 
się gościnności i tolerancji. Oby 
te wartości wpisały się na trwałe 
w pamięci naszych absolwentów 
tak, by złe karty naszej historii nie 
musiały się więcej zapełniać. Dba-
jąc o integrację narodów, zapobie-
gamy podziałom. Im wcześniej, 
tym lepiej. 

~ Elżbieta Kubiak 

Aleksandra, Rutka Maria, Gabryelska Joanna, Rusche Zofia, Janas 
Martyna, Potocka Nicole i Walewicz Weronika. 

W kategorii  chłopców również wystartowało 38 sztafet. Przez więk-
szość wyścigu plasowaliśmy się na wysokim 4-5 miejscu. Dopiero na 
siódmej zmianie Krystian Szymański wyprowadził sztafetę na trzecią 
pozycję, a Mikołaj Walkowiak i Filip Kabaciński utrzymali to medalo-
we miejsce do mety! Radość była niesamowita! W końcu to największy 
sukces sportowy w historii naszej szkoły! 1 m. – ZS Puszczykowo, a 2 
m. – Gim. nr 5 Jarocin. Oto nasi brązowi medaliści Wielkopolski: Ka-
baciński Filip, Mazgaj Piotr, Grobelny Adam, Baranowski Kamil, 
Walkowiak Mikołaj, Andrzejewski Mateusz, Kulczyński Konrad, 
Wróbel Jakub, Uznański Wiktor i Rola Adrian. 

Najszczersze gratulacje dla naszych uczniów i uczennic! 

~ Paweł Machyna i Marek Łodyga
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Liceum w Tarnowie Podgórnym

Dyskusja o uchodźcach

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Śladami Enigmy

6 listopada w Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarnowie 
Podgórnym odbyła się szkol-

na debata na temat „UCHODŹ-
CY W KRAJACH EUROPY. ZA 
I PRZECIW” przygotowana przez 
uczniów należących do szkolnego 
Dyskusyjnego Klubu Edukacyjne-
go. 

Dyskusję, w której brała udział 
cała społeczność szkolna, rozpo-
częto od zaprezentowania stano-
wisk zwolenników i przeciwników 
przyjęcia uchodźców do krajów 
europejskich. Następnie pytania 
zadawali bezstronni moderatorzy. 

Kolejnym punktem spotkania była 
wymiana zdań i opinii wszystkich 
zebranych na sali. Młodzież żywo 
dyskutowała prezentując różne 
poglądy i stanowiska, ujawniając 
własne obawy, ale także dostrze-
gając potrzebę niesienia humani-
tarnej pomocy. 

Kwestia napływu uchodźców 
to jedno z największych wyzwań, 
przed jakim stanęła nowożytna 
Europa. Celem debaty szkolnej 
nie było przekonywanie do zaję-
cia określonego stanowiska, lecz 
przedstawienie różnych argumen-
tów w dyskusji, która toczy się we 
wszystkich krajach europejskich 
od kilku miesięcy. 
~Magdalena Gawrońska-Garstka

Nauczyciel w LO

Uczniowie koła matematycznego „Śladami Ma-
tematyki”, pod opieką nauczycieli Anny Goroń-
skiej i Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl, drugi już 

raz uczestniczyli w „grze miejskiej” pod nazwą „Ślada-
mi Enigmy”. 4 grudni młodzi matematycy przez ponad 
pięć godzin rozwiązywali liczne zagadki, łamigłówki oraz 
zwiedzali Poznań trasą wyznaczoną życiem poznańskich 
kryptologów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego 
i Henryka Zygalskiego. Wszystkie polecenia oraz nazwy 
ulic umieszczone zostały w specjalnej aplikacji na smart-
fonach. W Liceum im. Marii Magdaleny tarnowscy kryp-
tolodzy rozszyfrowywali zakodowane informacje. Zabawa 
była wyśmienita, a umysły rozgrzane do granic możliwo-
ści. Biorąc pod uwagę opinię uczniów, myślę, że wyciecz-
ka stanie się stałym punktem wyjść koła matematycznego.

~ Anna Gorońska, nauczyciel matematyki w LO TP

Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym i Barano-
wie może pochwalić się 

mistrzami ergometru. W finale 
„Pierwszego kroku wioślarskie-
go” na pudle stanęło ich aż pię-
cioro. W kat. dziewczyn klas I-II 
pierwsze miejsce zajęła Julia Gó-
recka z Gim. Baranowo, która 
uzyskała czas 1.56,8 sek. W tej 
samej kategorii z czasem  1.58,3 
sek. trzecie miejsce wywalczyła 
Karolina Raćkowiak z Gim. Tar-
nowo Podgórne. W kat. chłopców 
kl. I-II pierwsze miejsce zajął 

Mistrzowie ergometru Trzecie miejsce wśród trzeciokla-
sistów zajął Damian Żuchowski 
(Gim. Tarnowo Podgórne), który 
na dystansie 500 m uzyskał czas 
1.36,0 sek.

Druga edycja zawodów wio-
ślarskich odbyła się 1 grudnia 
w poznańskim hotelu Sheraton. 
W tegorocznym finale „Pierwsze-
go kroku wioślarskiego” udział 
wzięli uczniowie z gimnazjów 
z Baranowa, Lubonia, Komornik, 
Murowanej Gośliny i Tarnowa 
Podgórnego. Inicjatorami akcji 
był Powiat Poznański i Wielko-
polski Związek Towarzystw Wio-
ślarskich. 

~ Ania Lis
Artur Kołtuński (1.33,6 sek.) i trzecie Markus Gra-
ja (1.35,5 sek.) – obaj z Gim. Tarnowo Podgórne. 
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 
r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Batorowo - działka nr 51;
Przeźmierowo - część działki 627/5;
Tarnowo Podgórne - lokale użytkowe w budynku wraz z gruntem na 

działce nr 215;  
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzy-

skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-
59-289.

WZP. 6721.16.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Swa-
dzimiu, pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Aleją Swadzimską.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XVIII/245/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w 
sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Swadzi-
miu, pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Aleją Swadzimską.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - 
pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 11 stycznia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.17.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – dla działki nr 1141/4.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XVIII/246/2015 z dnia 
17 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – dla dział-
ki nr 1141/4.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 11 stycznia 2016 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach Roż-
ka, Grzybowej i Przylesie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 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 od-
działywania na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach Rożka, Grzybo-
wej i Przylesie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
28.12.2015 r. do 01.02.2016 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 12.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 19.02.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu 
– rejon ulicy Prostej (część B).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze 
zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Sierosławiu – rejon ulicy Prostej (część B) wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 28.12.2015 r. do 
01.02.2016 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 05.01.2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.02.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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Magdalena Świerczyń-
ska (UKS Baranowo) 
podbija europejskie 

korty. W grze mieszanej z Paw-
łem Śmiłowskim (UKS Hubal 
Białystok) zdobyła srebro na Val-
mar Junior Open w Dubrovniku, 
złoto na Czech Junior 2015 oraz 
na Yonex Slovak Junior 2015. Po-
nadto ze Słowacji przywiozła brą-
zowy medal, który wywalczyła 
w grze podwójnej w parze z Kor-
nelią Marczak (UKS Plesbad 
Pszczyna). W ślady starszej klu-
bowej koleżanki idzie Jasiu Ha-

Międzynarodowe sukcesy 
badmintonistów

Cztery mecze rozegrali w listopadzie koszyka-
rze tarnowskiego klubu w III Lidze Męskiej. 

Po październikowej wygranej inauguracji 
sezonu w Pleszewie na kolejny mecz udali się do Ko-
nina, gdzie zmierzyli się z drużyną Basketu, jedyną 
z którą w zeszłym roku ponieśli dwie porażki. Tym 
razem po emocjonującym do ostatnich minut meczu, 
głównie dzięki udanej czwartek kwarcie, Tarnovia 
wywiozła z Konina zwycięstwo, pokonując gospoda-
rzy 67:60. 

Po wyjazdowych zwycięstwach w końcu nad-
szedł moment na powrót ligowej koszykówki do 
Tarnowa. 14 listopada rywalem Tarnovii był ze-
spół Biofarmu Basket Suchy Las. Hala OSiR wy-
pełniła się kibicami, którzy na koniec meczu mogli 
wraz z koszykarzami cieszyć się z trzeciego zwy-
cięstwa w sezonie. Goście pokazali jednak dużo ta-
lentu i ambicji, bowiem w czwartej kwarcie zbliżyli 
się na kilka punktów i do końca walczyli o korzyst-
ny rezultat. Doświadczenie wzięło jednak górę i Tar-
novia dopisała na swoje konto komplet punktów. Pa-
tronem meczu była firma Verhoeven Idealogistic, 
 a gościem specjalnym  finalista programu „Mam Ta-

Udana pierwsza runda Tarnovii Basket
lent” Mieszko Włodarczyk. Od-
wiedził on ponownie Tarnowo 
Podgórne 27 listopada w czasie 
imprezy „Tarnowo na sportowo”, 
gdzie wraz z zawodnikami  senior-
skiej drużyny oraz najmłodszymi 
adeptami z grup młodzieżowych 
Tarnovii, zachęcał dzieci i ich ro-
dziców do aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Nasz gość miał 
także specjalny przekaz, z którym 
odwiedził już setki miejsc w Polsce 
i na świecie, który brzmi: „Granice 
są w nas”. Tymi słowami przeko-
nuje dzieci i młodzież, że to od nas 
zależy co w życiu uda się osiągnąć.  
Mieszko Włodarczyk jest naj-
lepszym tego przykładem. Sa-
modzielnie, dzięki ciężkiej pracy 
osiągnął miano najlepszego wy-
konawcy koszykarskich trików w 
Polsce. Tego samego dnia zawod-
nicy Tarnovii Basket rozgrywali 
drugi w sezonie mecz w Koninie, 
tym razem z MKS MOS. Tydzień 
wcześniej, 21 listopada w meczu 
na szczycie w Ostrowie ulegli Sta-
li 70:82. Mecz w Koninie był więc 
najlepszą okazją do powrotu na 
zwycięską ścieżkę. Tak też się sta-
ło i po najlepszym w sezonie wy-
stęp pod względem gry w ataku 
Tarnovia zwyciężyła MKS MOS 
95:64. Tym samym po rozegra-
niu prawie całej pierwszej rundy 
tarnowska drużyna ma na swoim 

koncie cztery zwycięstwa i jedną 
porażkę i za Stalą Ostrów (bilans 
5-1) znajduje się na drugim miej-
scu w ligowej tabeli.

Trener Maciej Dudzik podsu-
mował pierwszą część sezonu na-
stępująco: – Listopad ukazał nam 
rozkład sił w tym sezonie. Moim 
zdaniem drużyny prezentują wyższy 
poziom niż rok temu. Mimo nienaj-
lepszego w początkowych meczach 
stylu udało nam się odnosić zwy-
cięstwa, w tym trzy na wyjazdach. 
Z każdym spotkaniem nasza gra 
wygląda coraz lepiej. Jeszcze dużo 
pracy przed nami, natomiast widać 
potencjał, który posiada Tarnovia 
Basket. Apetyty są ogromne, ale 
pamiętajmy, że to dopiero począ-
tek, a do najważniejszych spotkań 
jeszcze mnóstwo czasu.

W tym roku zawodników Tar-
novii czekają jeszcze mecze dwa 
mecze w roli gospodarzy w Tarno-
wie Podgórnym: 5 grudnia (godz. 
17.00) z KS Kosz Pleszew oraz 
19 grudnia z KKS Drogbruk Ka-
lisz (godz. 17.00). A w nowym 
roku Tarnovia rozegra swój mecz 
ligowy w Baranowie (9 stycznia, 
godz. 17.00), w myśl promocji ko-
szykówki na terenie całej Gminy. 
Przeciwnikiem będzie Basket Ko-
nin. Zapraszamy na koszykarskie 
emocje do Tarnowa i Baranowa.

~ Szymon Drobina
Po pierwszej rundzie drużyna Tarnovii Basket zaj-
muje drugie miejsce w tabeli 3 Ligi.

ber, który wywalczył brązowy medal na Międzynarodowym Turnieju 
Badmintona Dzieci i Żaków „Mini Silesia Cup” w Głubczycach. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty wszystkich badmintonistów!

Oliwia Zimniewska – UKS Baranowo
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Kokoszczyn to mała wieś. 
Tam się wychowałam, 
a mając 7 lat przeprowa-

dziłam się z rodzicami i siostrą do 
Przeźmierowa. I z takiej oto wsi, 
po trzech latach biegania, poje-
chałam na Wielki Maraton do No-
wym Jorku! Dlaczego o tym pi-
szę? Bo właśnie tam, 1 listopada, 
spełniłam swoje WIELKIE ma-
rzenie!

Wstałam o 4.40, dumnie przy-
odziałam koszulkę z logo naszej 
Gminy, biało-czerwono flagą oraz 
moim imieniem i nazwiskiem. 
Na starcie emocję sięgnęły czub-
ka głowy. Usłyszeliśmy huk i ru-
szyliśmy, a z głośników poleciał 
Frank Sinatra „New York”. Bar-
dzo wzruszający moment, łzy 
napływają do oczu. Startowali-
śmy z wyspy Staten Island, po-
tem zbiegliśmy mostem na Bro-
oklyn. Trzeba uważać, żeby nie 
wpaść na kogoś przy okazji podzi-
wiania pięknych widoków, a tłum 
był spory. Wszyscy radośni: mam 
wrażenie, że każdy został obda-

Spełniłam swoje WIELKIE marzenie

rowany uśmiechem, dobrym słowem i okrzykiem 
dopingu. Maraton przebiega przez wszystkie pięć 
dzielnic Nowego Jorku: przy wbieganiu do kolejnej 
dzielnicy były gromkie brawa i przywitania, a grupy 
muzyczne grały głośno i energicznie.

W połowie trasy wbiegaliśmy na most z dala od 
ludzi, tu cisza, spokój i to akurat mi się podobało, bo 
można było chwilę odpocząć od wrzawy, a co naj-
ważniejsze powalczyć, bo ten odcinek stanowi nie 
lada wyzwanie. Myślałam, że nogi, a raczej uda eks-
plodują mi z wysiłku. Zbieg z mostu wcale nie był 

łatwiejszy, ale kolejne kilometry 
biegło mi się dobrze. 

Trzy kilometry przed końcem 
zorientowałam się, że mam szan-
sę na niezły czas, więc znacznie 
przyśpieszyłam. Ta gęsia skór-
ka i te emocję, że spełniam swo-
je marzenie, że tysiące ludzi wła-
ściwie patrzy również na mnie! Ja 
sama na siebie patrzę! Przyśpie-
szam, już jestem blisko! Przebie-
gam metę ze łzami w oczach… 
Czas 4:25 :04! ŻYCIÓWKA! Po-
prawiony o prawie dwie minuty. 
A medal – MAM GO! Jest naresz-
cie mój! 

Zachęcam do spełniania ma-
rzeń, to jest coś pięknego, co daje 
nam niesamowitą siłę! 

~ Anita Szlaps 
Doradca Rynku Nieruchomości  

www.runthenewyork.pl blog

Dziękuję Gminie Tarnowo Pod-
górne za wsparcie finansowe mojego 
udziału w maratonie w Nowym Jor-
ku. To miłe, że można liczyć na Gmi-
nę, w której mieszka się od urodzenia.

Ponad 210 osób wzięło 
udział w XII Biegu i Nor-
dic Walking z okazji Dnia 

Niepodległości. Bieg długi na dy-
stansie 7.5 km w kat. mężczyzn 
wygrał Wojciech Staniszewski 
z Baranowa. Drugi na mecie był 
Maciej Pastwa, a trzeci Marcin 
Kołdyka – oboje z Poznania. 

Wśród kobiet na tym samym 
dystansie zwyciężyła Katarzyna 
Pastwa z Poznania. Drugie miej-
sce zajęła Marzena Pawlak-Goc 
z Przeźmierowa, a trzecie Anna 
Bajon z UKS Gimnazjum Suchy 
Las. Na krótszym dystansie 4 km 
w kat. mężczyzn miejsca 1-3 za-
jęli kolejno: Piotr Rostek (Roscar 
Team), Stanisław Piechnik (Co-
pymaster.pl), Wiesław Chojniak 
(Poznań). Rywalizację na dystan-
sie krótkim wygrała Emilia Pod-
górska z Poznania. Drugie miejsce 
na podium wywalczyła Katarzyna 
Przewoźna z Buku, a trzecie Be-

Bieg i Marsz Niepodległości

ata Tomczak z Poznania. Marsz z kijkami na dystansie 4 km najszyb-
ciej w kat. mężczyzn ukończyli: Robert Adamski (Drużyna Szpiku), Jan 
Stanisławski (Poznań), Jakub Rostek (Vegan Power), a wśród kobiet: 
Agnieszka Mielecka (Sokół Gąsawa), Liliana Kasprzyk (UKS Gim. Su-
chy Las), Arleta Kruszka (Poznań).  Pół godziny przed startem głów-
nym na trasę z kijkami wyszło pięciu zawodników wraz z podopieczny-
mi ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ROKTAR. Tegoroczne 
zawody wzorem lat ubiegłych odbył się 11 listopada w Baranowie, na 
trasie biegnącej wzdłuż Jeziora Kierskiego.  ~ Anna Lis
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Pierwsza edycja imprezy 
„Tarnowo na sportowo”, 
która odbyła się w sobotę, 

28 listopada, w hali OSiR w Tar-
nowie Podgórnym cieszyła się 
dużą popularnością. W jej trak-
cie sportową ofertę zaprezento-
wały organizacje, propagujące 
sport dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

W sportowych drzwiach otwar-
tych wzięły udział: Akademia Re-
issa (piłka nożna), Victoria Wy-
sogotowo (piłka nożna), MTS 
Tarnowiak (piłka nożna), UKS 
Lusowo 2007 (piłka nożna), GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne (lek-
ka atletyka), Klub Karate Samu-
raj, TKS Kros Tarnowo Podgórne 
(tenis), OSiR Jast Tarnowo Pod-
górne (taniec), UKS Atlas Tarno-

Klub OSiR Jast Tarnowo Podgórne reprezentował Polskę na In-
ternational Dance Championships Lithuanian Cup 2015. Mi-
strzostwa odbywały się od 27 do 28 listopada w litewskiej miej-

scowości Kłajpeda. Na parkiecie zatańczyli: Weronika Roszkiewicz, 
Maria Szymczak, Zuzanna Liczbińska, Sonia Olczyk, Tomasz Jarmu-
żek, Bruno Maruszczak oraz Jakub Szejwian. Sukcesem zakończył się 
występ Mini Formacji Hip Hop Juniorów, która zajęła drugie miejsce 
oraz siódme w kategorii Show Dance.

W duetach juniorskich Weronika Roszkiewicz i Tomasz Jarmużek 
w stylu Hip Hop, w konkurencji, w której startowało 70 duetów, dotarli 
do finału i zajęli 6 miejsce.

~Ania Lis

Tegoroczna XXII edycja Otwartych Mistrzostw 
Polski Freestyle przyciągnęła do Twardogóry 
ponad 2 tysiące uczestników  z Polski i zagra-

nicy. Od 13 do 15 listopada tancerki i tancerze rywa-
lizowali w układach solowych, duetach i formacjach. 
Na parkiecie tradycyjnie gościł Hip Hop i Dance, ale 
nie zabrakło takich kierunków tańca jak: Jazz Dance, 
Modern, Electric Boogie, Break Dance, Salsa Shines, 
Salsa, Bachata, Merengue i Caribbean Show. Tance-
rze z klubu OSiR Jast Tarnowo Podgórne przywieźli z 
tych Mistrzostw dwa puchary: za zajęcie pierwszego 
miejsca w Mini Formacji Hip Hop juniorów i drugie-
go miejsca w Formacjach Hip Hop juniorów.

Poza tym zawodnicy startowali w układach solo-
wych i duetach. Za swoje występy debiutujący otrzy-
mali w większości oceny celujące. Wielu zawodników 
z klas od E do A awansowało do finałów, w których 

Było sportowo

wo Podgórne (taekwondo, szermierka), UKS Błyskawica Tarnowo Pod-
górne (kolarstwo), KK Tarnovia Tarnowo Podgórne (kolarstwo), UKS 
Lusowo (triathlon), UKS Gimnazjum Baranowo (unihokej, badminton), 
UKS Orkan Przeźmierowo (badminton), UKS Sprint Przeźmierowo 
(lekka atletyka), KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne (kręgle klasyczne), 
KJ Michałówka (jeździectwo), Przedszkole Tenisówka z Lusówka oraz 
Tarnowskie Termy.

Na poszczególnych stoiskach można było zapoznać się z ofertą zajęć, 
poznać specyfikę dyscypliny, obejrzeć trofea i profesjonalny sprzęt oraz 
porozmawiać z zawodnikami i trenerami. ~ Ania Lis

Lithuanian Cup

Mistrzostwa we freestyle

uzyskało jeszcze wyższe klasy taneczne. Miejsca na podium w swoich 
klasach zdobyły: Weronika Roszkiewicz (złoto w HH i srebro w DD), Ju-
lia Wiśniewska (złoto w HH), Julia Gulczyńska (brąz w HH) oraz Domi-
nika Grzesiak (srebro w HH). ~ Ania Lis
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Sezon 2015 był kolejnym, w którym ekipa Klu-
bu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne 
odnotowała wiele znaczących sukcesów.

Największy przypadł Julicie Jagodzińskiej, któ-
ra w kat. juniorka zdobyła brązowy medal torowych 
Mistrzostw Europy oraz złoty i srebrny medal Mi-
strzostw Polski w konkurencjach sprint indywidual-
ny i keirin. Poza nią srebrny medal w sprincie druży-
nowym U23 zdobyły Dominika Borkowska i Jagoda 
Garczarek. Wśród młodzieżowców najwięcej medali 
zdobył Borys Korczyński: srebrny Mistrzostw Polski 
w konkurencji jazda drużynowa na dochodzenie oraz 
trzy brązowe w tym Mistrzostw Polski Elity na torze. 
Zdobyciem trzech medali mogą pochwalić się Woj-
ciech Sykała i Kacper Kistowski, którzy srebro i brąz 
wywalczyli na torze w konkurencji jazda drużynowa 
na dochodzenie oraz brązowy medal zdobył na szo-
sie w jeździe drużynowej na czas. Z dwoma brązo-
wymi medalami MP, w tym jednym górskim sezon 
2015 zakończył Marcin Karbowy. Wśród juniorów 
młodszych trzy brązowe medale zdobył Krystian 
Ruta – wszystkie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży na torze w konkurencjach: sprint indywi-
dualny, keirin, drużynowo na dochodzenie. Również 
podczas OOM dwa brązowe medale zdobył Norbert 
Śmieszek, a jego brat Jakub – jeden. W gronie meda-
listów z jednym brązowym znalazł się także Marcel 
Musielak. W startach zagranicznych Gracjan Szeląg 
zajął drugie miejsce w wyścigu Gran Fondo Cipol-
lini, a Marcin Karbowy drugie w Grand Prix de la 
Sainte-Anne a Briquebec i trzecie w Nocturne de la 
Haye-du-Puits.

PODSUMOWANIE SEZONU KK TARNOVIA

Najmłodsza licencjonowana 
kategoria to żak, w której KK 
Tarnovia reprezentowało ośmiu 
zawodników. Startowali w wy-
ścigach torowych, szosowych 
i MTB, głównie w serii wyścigów 
wielkopolskiej próby kolarskiej. 
Zawodnicy tej kategorii sześć 
razy zwyciężali i kilkukrotnie 
meldowali się w pierwszej piątce. 
Zawodniczka i zawodnicy w kat. 
młodziczka i młodzik startowali 
w kilkunastu wyścigach ogólno-
polskich na szosie i torze, w któ-
rych osiem razy plasowali się 
w pierwszej trójce.

W kolejnej kat. juniorka młod-
sza dwie zawodniczki KK Tar-

novia startowały w  wyścigach 
ogólnopolskich na szosie i torze. 
Juniorzy młodsi startowali w 39 
wyścigach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, podczas których 
raz zwyciężyli, a 16 razy meldo-
wali się w pierwszej trójce. 

W klasyfikacji ogólnopolskiej 
KK Tarnovia zajął piąte miej-
sce oraz drugie w województwie, 
a we współzawodnictwie dzieci 
i młodzieży za 2015 rok zdobył 
290 pkt. Sezon 2015 był ostatnim 
dla Dominiki Borkowskiej, Kac-
pra Kistowskiego i Jakuba Herco-
ga, którzy zakończyli karierę ko-
larską. 

~ Ania Lis

Prywatna Szkoła Podstawowa w Lusówku
poszukuje do współpracy

biura rachunkowego
prowadzącego księgowość oświatową

Oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@psplusowko.pl

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 

lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań
Prosimy o  dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spółka 
Jawna przy ul. Kaliskiej 26 w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 
Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

PODZIĘKOWANIA 

Szanowni Państwo, z całego serca dziękuję za spełnienie patriotyczno-narodowego obowiązku i pójścia do urn wyborczych. 
Szczególne podziękowanie kieruję do wyborców, którzy w sposób zdecydowany oddali swój głos na listę nr 1 KW Prawo 
i Sprawiedliwość i moją skromną osobę na pozycji 12. Oddanie głosu nie poszło na marne – poparły bowiem zwycięstwo 

prawicy PiS – które w programie przewidywał głębokie zmiany. Rok 2015 dobiega końca, Polska potrzebuje spokoju i po tej 
drodze idziemy. Przed nami rok 2016 – Obchody 1050-lecia Chrztu Polski – Trzymajmy się benedyktyńskiej formuły: „Módl się 
i pracuj”. Modlitwą popieramy Ojczyznę i wybranego przez siebie polityka.

Życzę Państwu Szczęśliwego Nowego 2016 Roku, wszelkich dóbr duchowych i osobistych. ~Ewa Kuleczka - Drausowska

Opieka BHP
601 288 007
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...i na koniec

Z ogromnym smutkiem  
i żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci  
naszej koleżanki  

Aldony Janasik

Rodzinie i bliskim wyrazy 
szczerego współczucia 

składają Zarząd i członkowie 
Stowarzyszenia Dar Serc

„Przez śmierć  
– droga do nieśmiertelności.”

Naszej koleżance

Annie Gąsiorowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki i koledzy

ze Szkoły Podstawowej  
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Nie umiera ten, kto pozostaje  
w sercach bliskich

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

śp. Wandy Dudy
pracownika Urzędu Gminy w Tarnowie 

Podgórnym w latach 1967 – 1993

Rodzinie i bliskim składamy  
wyrazy serdecznego współczucia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko.

   Ks. J. Twardowski

Naszej koleżance 

Monice Spychale 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci

Ojca
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

Państwu

Edycie i Jackowi 
Swat 

serdeczne wyrazy 
współczucia  

z powodu śmierci 

syna Sebastiana
Mieszkańcy 

Przeźmierowa

Ci, co odchodzą, wciąż z nami są.  
I żyją sobie obok nas.

   J. Cygan

Pani Aurelii Skobale
Sołtys Ceradza Kościelnego

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

Ojca
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy  
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 

Leonhard z Radnymi, Sołtysi

Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszej koleżanki

Śp. Aldony Janasik
Rodzinie i bliskim wyrazy 
szczerego współczucia  

składa
Dyrektor oraz Pracownicy
OSiR Tarnowo Podgórne

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 10.12.2015 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

Okładka: zwycięzka kartka świąteczna

DAM PRACĘ
• Firma budowlana Budownictwo Mo-
niuszko Sp. zo. o. zatrudni od zaraz 
murarzy, pomocników budowlanych 
oraz zbrojarzy. Wymagane doświad-
czenie. Tel: 669 131 511, email: biuro@
budownictwomoniuszko.com
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała 
Przeźmierowo. Tel. 61 81 42 745
• Potrzebna osoba do sprzątania hali. 
Baranowo kontakt  601 26 76 72 
• Hectas Facility Services poszukuje 
osób do sprzątania zakładu przemy-

słowego w Przeźmierowie. Tel.: 506-
088-316
• Poszukuję miłej, wesołej i  zadba-
nej pani,która kocha dzieci do opie-
ki nad dwulatką, 3-4 godziny, dwa 
razy w tygodniu. zgłoszenia na nr tel 
501589835 
• Zatrudnię osobę do pomocy w domu, 
ok 3 godzin dziennie w  godzinach 
przedpoludniowych w Lusowie, sprza-
tanie, prasowanie.kontakt; 530 893 555
• Sprzątanie domu kilka razy w tygo-
dniu w Tarnowie Podgórnym. Gotowa-

nie i opieka nad dzieckiem mile widzia-
na. tel.519-509-297
• Szukam Pana, który wywierci ok 40 
otworów pod obrazki 604-372-440
• Atrakcyjna praca w  Ochronie. Za-
trudnimy od zaraz. Mile widziane oso-
by z orzeczeniem. Praca w ochronie na 
terenie Tarnowa Podgórnego i okolic. 
Kontakt: 531-533-200

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się u  siebie w  domu 
(w  Lusówku) dzieckiem w  wieku 

od 6 miesięcy, Jestem dyspozycyj-
na od zaraz, mam doświadczenie. tel 
693609620
• Zaopiekuję się dzieckiem u  siebie 
w  domu. Mieszkam w  Lusówku. tel. 
795 605 027
• Uczciwa, solidna posprząta dom, 
mieszkanie tel. 605-673-711
• Prace biurowe i księgowe polecam. 
Tel. 507 193 401
• Zaopiekuję się starszą osobą (może 
być leżąca), mam doświadczenie, tel. 
530 109 670.

Jedna z największych firm
w branży ochrony Spółka Konsalnet

zatrudni:
PRACOWNIKÓW OCHRONY

na obiekt logistyczny
w Tarnowie Podgórnym

Prosimy o kontakt pod nr telefonu:
61 8823747 w godz. 8-16

lub e-mail: poznan.konsalnet@gmail.com

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
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tel. 787 924 178

Do wynajęcia 
 Przeźmierowo

• mieszkanie 2 pokojowe •

REKLAMA 005848110

PRZYJDŹ DO NAS

MASZ TRUDNOŚCI W BANKACH,
ABY UZYSKAĆ POŻYCZKĘ

MASZ TRUDNOŚCI W BANKACH,
ABY UZYSKAĆ POŻYCZKĘ

Firma Arpress Sp. z o.o. 
oferuje pożyczki bankowe i pozabankowe 

Klientom będącym w różnych sytuacjach finansowych.

Oferujemy udzielenie pożyczek pozabankowych Klientom:
-  którzy nie mają stałego dochodu (pożyczka na dowód osobisty lub 

oświadczenie)
- którzy mają zajęcia komornicze.

Biuro czynne codziennie od pon. do pt. w godz. 12.00-17.00 
W Poznaniu, przy ul. WILCZAK 13S, telefon 884-225-225.

62-080 TARNOWO PODGÓRNE, ul. Wiśniowy Sad 22, tel. 695 402 925, projhen@wp.pl

PROJEKTOWANIE, NADZÓR   
I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

Inż.  HENRYK  CZAJKOWSKI uprawn. budowl. 16 / 78 i 94/83
- projekty budowlane
- nadzory budowlane
- kosztorysy
- książki obiektów budowlanych
- przeglądy roczne i pięcioletnie

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

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 

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

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

REMONT
ZA GROSZE

727 694 197

• ZABUDOWA NIDA - GPIS
• SUFITY PODWIESZANE
• SZPACHLOWANIE - MALOWANIE
• PŁYTKI - KAMIEŃ DEKORACYJNY

ORAZ WIELE INNYCH

kom. 602 659 208

FIZYKA
MATEMATYKA

korepetycje
692 404 477

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA - DĄB 185 PLN

tel. 691 369 312

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Oddam 
ziemię

516 066 984

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
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Podaruj bliskim
ZDROWIE!

Zapraszamy do zakupu kuponów 
podarunkowych na nasze zabiegi

Polecamy nowe usługi: ginekolog,  punkt pobrań
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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

STOMATOLOGIA

A N G I E L S K I 
magister filologii angielskiej,      

doktor nauk humanistycznych 

- kursy języka angielskiego                      
ogólnego i biznesowego 

- tłumaczenia 
- korekta prac dyplomowych 

Tel: 604 52 52 32   
(Lusówko) 

 
 

Chcesz skorzystać z pomocy 
profesjonalisty?

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

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

kupno/sprzedaż/wynajem

BIURO NIERUCHOMOŚCI 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

 
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

Świąteczna

PROMOCJA*

*Świąteczna promocja polega na 
wręczeniu bonu podarunkowego 
o wartości 30 000 zł z przeznaczeniem 
na wyposarzenie mieszkania. Promocja 
dotyczy mieszkań typu A i trwa do 
22.12.2015. warunki podpisanie umowy 
deweloperskiej do 22.12.2015 bon do 
wykorzystania we wskazanych punktach

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon. - pt. 16.30 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
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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

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

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

Wesołych
ŚwiątDorota Ernstmajer

Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

Wesołych
Świąt

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 meblowej

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

PROMOCJA 
-15%  

na usługi BHP przy podpisaniu  
umowy na pełnienie zadań służby 

BHP w 2016 roku 

Tel. 723 384 768 
marcin@mar-tin.com.pl 

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,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY, ROZALIN, TARNOWO, RUMIANEK,

CERADZ, ROKIETNICA 
ROLNA 2,15 ha JANKOWICE, 

AG  BATOROWO 0,9 ha, TARNOWO 5 ha

DO WYNAJĘCIA
DWA

MIESZKANIA
w Batorowie
67m2 i 90m2

tel. 606 628 477
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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

Eco Beauty
Studio Ochrony Zdrowia i Urody

Daria Stróżyk
Poznań, os.Bajkowe, ul. Rumcajsa 2A/9 Info i zapisy: 502 730 966

Polecamy zabiegi masażu!
• wspomagające odchudzanie 60-100 zł (40-70 min)
• lecznicze kręgosłupa 50 zł (30 min)
• limfatyczne,antycellulitowe nóg 50 zł (40 min)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

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, firm i biur.

Przedstawiciel
Serwis ekspresów wszystkich marek.

Herbaty naturalne i smakowe.
tel. +48 600 260 008, biuro@adamsblend.pl
ul. Rynkowa 111, Przeźmierowo

Fryzjerstwo
Damsko-Męskie

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 88
kom. 605 268 963, 696 482 288

Serdecznie zapraszamy!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego

w Nowym Roku

BURGER
DIWALKO

Zamów telefonicznie i odbierz osobiście

662‐554‐300

ul. Rynkowa 87 Przeźmierowo

Już wkrótce ruszamy z dowozem!

DIWALKO BURGER poleca

pyszne burgery oraz frytki belgijskie na miejscu i na wynos 

Menu dostępne na www.facebook.com/DiwalkoBurger

www.diwalkoburger.pl

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
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

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

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

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

Odbiór dokumentów od klienta

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

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 SALONU!

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

AUTO
KOMPLET
Rok założenia 1990

ELEKTRONIKA-MECHANIKA
¶KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
¶NAPRAWA STEROWNIKÓW-
  KOMPUTERÓW
¶GEOMETRIA KÓŁ
¶WYMIANA OLEJÓW I FILTRÓW
¶NAPRAWA ZAWIESZENIA-HAMULCE
¶NAPRAWA TŁUMIKÓW
¶WULKANIZACJA, WYMIANA OPON

ul. Kościelna 77, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 15 27

Czynne
pn.-pt.

9.00-18.00

MYJNA  RĘCZNA
• MYCIE I SPRZĄTANIE AUT 
• WOSK I TEFLON   
• PRANIE TAPICERKI
•  CZYSZCZENIE  

I KONSERWACJA SKÓR
• JESIENNE  MYCIE  KÓŁ

PRALNIA  WODNA
• PRANIE I MAGLOWANIE 
• PRANIE KOCY I KOŁDER
• PRASOWANIE KOSZUL

SPRZĄTANIE 
BIUR  I  DOMÓW

UL. 23 PAŹDZIERNIKA 19    
783-807-151 

ZAPRASZAMY  800 - 1700

61 814-72-16

SKUP AUT
731 767 531

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

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

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

GABINET KOSMETYCZNY
HANNA NAŁĘCZ

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

TEL. 691 042 124

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

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

Medycyna Estetyczna
dr Małgorzata Kmiecik

Poznań, ul. Kutrzeby 16/114
Wizyty Domowe:

zapisy tel.: 575 437 788
www.mkclinic.pl

MANICURE HYBRYDOWY
PEDICURE

STUDIO
KOSMETYCZNE

NOVA

62-080 KOKOSZCZYN, UL. KRĘTA 22

TEL. 660-561-300

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

Mieszkanie
pokoje do wynajęcia
w Tarnowie Podgórnym

tel. 782 225 988
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie

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

HIT!!!
Doszczelnienie okien
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Prywatna Szkoła Podstawowa
w Lusówku

rozpoczyna od stycznia 2016 r. nabór dzieci do klasy 1, 2, 3, 4. 
na rok szkolny 2016/2017

Liczba dzieci ograniczona (do 14 dzieci w klasie) 

Zapraszamy
www.psplusowko.pl, sekretariat@psplusowko.pl

Codziennie: 800 - 2400

PrzeŹ mierowo 
ul. Rynkowa 109

Atrakcyjne



 

Uniwersytet  

III Wieku

Towarzystwo Pamięci 

im. Gen. J. Dowbora 
Muśnickiego

Stowarzyszenie 
Dar Serc

Koło Seniora  
w Tarnowie  
Podgórnym

TP-KOM

GOK SEZAM

TPBUS

Koło Seniora  
w 

Przeźmierowie

Zespół Pieśni  

i Tańca 

Lusowiacy

Radni Powiatu 

Poznańskiego

Koło Platformy 
Obywatelskiej  

w Tarnowie  
Podgórnym

Stowarzyszenie  
Osób 

Niepełnosprawnych 
 i Ich Rodzin 

 ROKTAR

sasiadka 

~czytaj
Gminne Koło  

Terenowe PiS 

Stowarzyszenie 
Pomocy  

Mieszkaniowej  
dla Sierot

Sołtysi

Koło  
Środowiskowe  

PZW 
w Przeźmierowie

Muzeum  
Powstania 

Wielkopolskiego  
w Lusowie

Koło Śpiewu im.  
F. Nowowiejskiego

Radni Gminy 
Tarnowo  

Podgórne

GOK Sezam

Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie

Tarnowskie 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców

Koło  
Wędkarskie 
w Tarnowie  
Podgórnym

OSiR 
Tarnowo 

Podgórne

Szanowni Państwo!
Przed nami Boże Narodzenie – czas, który spędzamy w gronie rodziny i przyjaciół.  

Mamy nadzieję, że będą to chwile przepełnione spontaniczną radością,  
szczęściem, wiarą i optymizmem. 

Przeżyjmy Święta w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości.  
A w nadchodzącym 2016 roku życzymy wszystkim  

wytrwałości i pomyślności w realizacji noworocznych postanowień i zamierzeń.  
Niech każdemu spełnią się najskrytsze plany i marzenia!

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne

Stowarzyszenie Pojednanie

Tarnowskie
Termy

Kółko Rolnicze 
Tarnowo  

Podgórne

Fundacja 
„Otoczmy  

Troską Życie”


