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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!
Tradycją stało się, że nowy rok zawsze witamy wspólnie. Naj-

pierw spotykamy się na pokazach sztucznych ogni w Tarnowie 
Podgórnym i Przeźmierowie. Kilka dni później odbył się Kon-
cert Noworoczny połączony z Galą „Aktywni Lokalnie” – po-
znaliśmy kolejnych laureatów, a ich sylwetki prezentujemy na 
łamach gazety.

Mocnym wydarzeniem był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – na pewno mamy ponad 90 tys. zł, ale liczenie jeszcze 
trwa (ostateczne dane podamy w przyszłym numerze „Sąsiad-
ki-Czytaj”) - na pewno zatem mamy więcej niż w zeszłym roku 
(wtedy było to blisko 77 tysięcy zł). 

Pozdrawiam serdecznie
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Protest w formie 
Stowarzyszenia

Inicjatorzy społecznego protestu przeciwko IV wariantowi przebie-
gu linii elektroenergetycznej działają już formalnie jako Stowarzy-
szenie „Ekologiczna Wielkopolska”, które zostało zarejestrowane  

5 stycznia. Jego prezesem jest Robert Jankowski, wiceprezesem – Ja-
nusz Góra, sekretarzem – Anna Naglewicz, skarbnikiem – Marcin Gry-
ska, a członkiem zarządu Alicja Kaszub-Kaliszan.

Aktualne informacje nt. działalności stowarzyszenia znajdują się na 
www.400kv.phorum.pl

~ na

 

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 

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 ? Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl  
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Co z sześciolatkami ? Co z trzylatkami?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Mam pytanie odnośnie nowej ustawy znoszącej 
obowiązek I klasy dla sześciolatków. Jak będzie ta 
sprawa wyglądała w naszej Gminie? Czy oddział 
„zerówkowy” będzie w szkole czy w przedszkolu? 

W związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty in-
formuję, że dzieci sześcioletnie, które nie będą zapisane do 
pierwszych klas, roczne przygotowanie przedszkolne odbę-

dą w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przed-
szkolach na terenie naszej Gminy będzie prowadzona rekrutacja dla 
trzy-, cztero- i pięciolatków. Myślę, że to dobra wiadomość przede 
wszystkim dla rodziców trzylatków.

O zasadach rekrutacji do placówek oświatowych będziemy Państwa na 
bieżąco informować, na łamach „Sąsiadki-Czytaj” jak i na gminnej stro-
nie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl. By rozpoznać preferowany 
wybór rodziców sześciolatków (oddział przedszkolny czy pierwsza klasa) 
skierujemy do nich ankiety. Zapewniam jednocześnie, że nasze szkoły są 
bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci. W tej chwili w klasach 
pierwszych uczy się 370 sześciolatków, które szybko się zaaklimatyzo-
wały w naszych placówkach i dobrze sobie radzą.

Dla przybliżenia zmian w Ustawie przekazuję kilka dodatkowych in-
formacji:

• od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte 
dzieci od siódmego roku życia. Dziecko sześcioletnie będzie miało prawo 
do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie, o ile korzystało z wychowania 
przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym. Jeśli dziecko sześcioletnie 
nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do 
pierwszej klasy, niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej.

• dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkol-
nym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę 
w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. 
Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 mar-
ca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym sa-
mym promowaniu do klasy drugiej. Dzieci urodzone w pierwszej poło-
wie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy drugiej, 
na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku 
szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie drugiej. 

• dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do koń-
ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koń-
czy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie 
przedszkolne. 

Jednocześnie informuję, że od 1 września 2016 r. obowiązkiem przed-
szkolnym będą objęte dzieci sześcioletnie (a nie – jak dotychczas – pię-
cioletnie). Dzieci cztero- i pięcioletnie, które będą chciały uczęszczać do 
przedszkoli, mają mieć zapewnione miejsce w placówkach przedszkol-
nych. Od 1 września 2017 r. taką gwarancję mają otrzymać także trzylatki.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Zakończono opracowywanie projektu 
przebudowy ul. Wspólnej/Przemysława

 Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla budowy 
świetlicy

Batorowo

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
St. Batorego

Ceradz Kościelny

 Zakończono opracowanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy na-
wierzchni ul. Kalwowskiej

 Zakończono opracowanie dokumen-
tacji projektowej budowy chodnika ul. 
Za Ogrodami

Chyby

 Trwa budowa molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu 
chodnika ul. Szkolnej

Góra

 Zakończono realizację ul. Krętej

Jankowice

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami

 Podpisano umowę i rozpoczęto robo-
ty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Lipowej

 Opracowano dokumentację projekto-
wą przebudowy świetlicy

Lusowo

 Wykonano pomnik Gen. J.D. Muśnic-
kiego

 Trwa opracowywanie projektu kolej-
nego etapu budowy ścieżki rowerowej 
w ul. Wierzbowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej  na rozbudowę szkoły pod-
stawowej

 Trwa budowa oświetlenia na ul. Droz-
da i Słowika

W grudniu 2015 r. ruszyła  aplikacja na telefony „Jakość po-
wietrza w Polsce”, informująca o stanie powietrza w naj-
bliższej okolicy. To kolejny projekt Głównego Inspektora-

tu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który obok portalu www.powietrze.
gios.gov.pl, przedstawia aktualne informacje na temat jakości powie-
trza w kraju.

W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są dane z bieżących od-
czytów ze stacji monitorujących stan powietrza, autoryzowane przez 
GIOŚ. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł uzyskać informacje 
na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. 

Bezpłatną aplikację można pobrać dla systemu Android (przez Go-
ogle Play), a w styczniu 2016 r. będzie dostępna także dla użytkowni-
ków systemu iOS (przez Apple Store). Po zainstalowaniu aplikacji moż-
na pobrać dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych 
stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, rozmiesz-
czonych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację, która 
znajduje się najbliżej użytkownika, przy czym w każdej chwili będzie 
można sprawdzić informacje z pozostałych punktów pomiarowych. Ak-
tualizacja danych będzie odbywać się co godzinę.

Jak to działa?
Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od „bar-

dzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego 
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostatecz-
na” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone 
z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dla-
tego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby „rozważyć ograniczenie 
(skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, 
szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego 
wysiłku fizycznego”.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomo-
cą tzw. polskiego indeksu jakości powietrza, który uwzględnia stęże-
nia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz od-
dzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 
i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu 
i ozonu.

Dostęp do szerszego zakresu danych można znaleźć na portalu www.
powietrze.gios.gov.pl. Znajdują się tam także archiwalne wyniki pomia-
rów, wyniki ocen jakości powietrza, raporty tematyczne i analizy do-
tyczące zanieczyszczenia powietrza oraz informacje na temat systemu 
pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce.

~ Marek Ratajczak
WIKOŚ (informacje pozyskane z  GIOS)

Monitoruj powietrze
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 aktualności

Budżet uchwalony

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na 2016 
rok. Po stronie dochodów zaplanowano 161 

mln zł, natomiast po stronie wydatków  162 268 947 
zł, z czego 35 mln będzie wydatkowane na inwestycje. 

oświata i wychowanie
59 245 098

ochrona zdrowia
2 639 136

pomoc społeczna
11 323 798

gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

8 418 310

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego
12 986 068

kultura fizyczna
6 790 596

wpłata do budżetu państwa tzw. 
janosikowe
11 868 917

pozostałe
3 658 100

transport i łączność
19 727 310

turystyka
500 000

gospodarka mieszkaniowa
9 244 000

administracja publiczna
13 823 506

bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona ppoż…

Uwaga: od 1 stycznia 2016 
roku zmieniły się zasa-
dy składania oświadczeń 

o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz zasady do-
konywania opłat za korzystanie 
w danym roku z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
Szczegóły dostępne są na stronie 
internetowej Gminy www.tarno-
wo-podgorne.pl (w zakładce Dla 
przedsiębiorców). Bliższych in-
formacji udziela również Małgo-
rzata Mleczak tel. 61 8959 204. 
malgorzata.mleczak@tarnowo-
-podgorne.pl 

~ WSO

Związek Międzygminny 
„Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów – SE-

LEKT” informuje, że od 1 stycz-
nia 2016 roku zmianie uległy:

• stawka opłaty od mieszkań-
ca nieruchomości zamieszkałej, 
na której odpady nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektyw-
ny: z 14 zł do 20 zł.  

• opłata w przypadku dom-
ków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe (ryczałtowe stawki 
i wynoszą 120 zł rocznie jeże-
li odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny oraz 

170 zł jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób nieselek-
tywny). Opłatę ryczałtową uisz-
cza się z góry za rok, w terminie 
do końca czerwca każdego roku. 

Związek informuje również, 
że ogólne zasady opłat za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi pozostają bez zmian. 
Wpłat należy dokonywać zgod-
nie ze złożoną deklaracją na 
dotychczasowe numery kont 
(jak w roku 2015). Więcej na  
www.selekt.czempin.pl 

~ ARz

Dla posiadających 
zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych

Nie segregujesz  
– płacisz więcej!

Budżet w części inwestycyjnej odzwierciedla zapisy Planu Rozwoju 
Lokalnego 2016 – 2020. Przewidywane wolne środki po podsumowaniu 
finansowym 2015 roku umożliwią realizację pełnego zakresu zaplano-
wanych zadań. 

~ ARz
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Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Na ukończeniu aktualizacja projektu 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z 
Jankowicami 

 Zakończono opracowanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy ul. Przy-
staniowej.

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Trwa przebudowa ul. Kościelnej i Ja-
rzębinowej

 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

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Sierosław

 Zakończono opracowanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę ul. 
Granitowej

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

Tarnowo Podgórne

 Na ukończeniu opracowywanie pro-
jektu przebudowy ulic: Kalinowa, 
Wrzosowa, Gerberowa, Modrakowa 

 Zakończono realizację instalacji foto-
woltaicznej dla szkoły podstawowej

 Zakończono opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla budynku Domu 
Samopomocy dla osób niepełno-
sprawnych

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej budowy wschodniej obwod-
nicy Tarnowa Podgórnego 

 Podpisano umowę i rozpoczęto reali-
zację przebudowy budynku Ośrodka 
Zdrowia

Wysogotowo

 Zakończono remont świetlicy

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. od oleju napędo-
wego zużywanego do produkcji rolnej została ustalona w wyso-
kości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042). Kwota 

zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 
86,00 zł .

 W 2016 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystane-
go do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
w dwóch terminach, tj.:

- od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. - wraz z fakturami VAT lub 
ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., 

- od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. - wraz z fakturami VAT 
lub ich kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produk-
cji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi  w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 

terminie, 
- 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim 

terminie.  ~A. W.

Zwrot podatku akcyzowego w 2016
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Wiele się mówi o stosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań 
w pojazdach komunikacji pu-

blicznej skierowanych do pasażerów. 
Dlatego warto przypomnieć o e-ułatwie-
niach, jakie oferuje TPBUS. Najważniej-
sze z nich to: 

- aplikacja MOBILET, która umożliwia 
zakup biletu jednorazowego przy pomo-
cy telefonu komórkowego lub smartfona  
w cenie takiej jak w punkcie sprzedaży. 
Tą samą aplikacją można zakupić bilet na 
komunikację poznańską.

- mobilna wersja strony internetowej 
TPBUS  gdzie poza bieżącymi wiado-
mościami  najbardziej przydatną funkcją 
jest możliwość sprawdzenia rozkładu jaz-
dy z konkretnego przystanku. Strona nie 
jest samodzielną aplikacją – po wpisaniu 
w wyszukiwarce „tpbus” na pierwszym 
miejscu będzie nasza strona mobilna.

- w 23 autobusach zamontowano łado-
warki USB do telefonów komórkowych 
i innych urządzeń mobilnych. Jesteśmy 
jedyną komunikacją publiczną w Pol-
sce, która zamontowała ładowarki USB 
w używanych autobusach (informacja po-
twierdzona przez firmę „Drap-Pol” pro-
ducenta ładowarek). 

W autobusach zamontowane są tak-
że wewnętrzne tablice informacyjne, na 
których dowiesz się jaki będzie następny 
przystanek oraz reklamowe ekrany LCD. 
Ponadto – jako jedyna firma komunika-
cji publicznej w Powiecie Poznańskim 
– TPBUS korzysta z elektronicznych 
bramek liczących potoki pasażerskie. 4 
najnowsze autobusy są wyposażone w takie 
urządzenia. ~ ARz

Nowoczesny 
TPBUS
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W ramach gminnych ob-
chodów 97. rocznicy 
wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, 29 grudnia, od-
słonięto pomnik generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego, stojący 
na placu przy Szkole Podstawo-
wej w Lusowie, noszącej również 
imię generała.

Uroczystości rozpoczęły się 
w kościele pw. Św. Jadwigi Ślą-
skiej i św. Jakuba Apostoła kon-
certem Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych pod dyrekcją 
mjr Pawła Joksa. Solistką była 
włoska skrzypaczka pochodzą-
ca z rodziny Generała: Francesca 
Crotti Musnicki.

O 12.00 rozpoczęła się msza 
święta w intencji Ojczyzny 
z udziałem kompanii honorowej 
17 Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej z Międzyrzecza 
oraz licznych pocztów sztandaro-
wych. Odprawił ją Przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Pol-
ski, Metropolita Poznański ks. dr 
Stanisław Gądecki, który w kaza-
niu przypomniał życiorys Genera-
ła Józefa Dowbora Muśnickiego 
oraz jego zasługi dla odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Po mszy wszyscy prowadzeni 
przez Kompanię Honorową i Or-
kiestrę Reprezentacyjną Sił Po-
wietrznych przeszli na plac przy 
Szkole Podstawowej, gdzie zosta-
li przywitani przez społeczność 
uczniowską.

Pomnik uroczyście odsłonięty 

Tu dalsze uroczystości były 
przeprowadzone zgodnie z cere-
moniałem wojskowym przez ka-
drę oficerską 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej.

Gospodarzami tej chwili byli: 
Wójt Tadeusz Czajka, Prezes To-
warzystwa Pamięci Generała Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego Jó-
zef Grajek oraz Przewodniczący 
Komitetu Budowy Pomnika Bo-
gusław Paplaczyk. W uroczysto-
ści udział wzięli: Metropolita Po-
znański ks. dr Stanisław Gądecki, 
Senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej Piotr Florek, Sekretarz Rady 

Ochrony Pamięci Pomników 
Walk i Męczeństwa prof. Andrzej 
Kunert, Wojewoda Wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, Dowódca Ge-
neralny Rodzajów Sił Zbrojnych 
Generał Broni Mirosław Różań-
ski, Dowódca 11 Lubuskiej Dy-
wizji Kawalerii Pancernej gen. 
dyw. Jarosław Mika, B. Dowódca 
17 Wlkp Brygady Zmechanizo-
wanej Generał Bryg. Andrzej Ku-
śnierek, Dowódca 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej 
Płk Piotr Malinowski, Wicestaro-

Mszę odprawił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Poznański 
ks. dr Stanisław Gądecki

Obecność licznych pocztów sztandarowych uświetniła uroczystość
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DRODZY CZYTELNICY – MIESZKAŃCY GMINY
Pierwszy i jedyny w Polsce pomnik Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego, bohatera narodowego, 

twórcy Wojsk Wielkopolskich i mieszkańca naszej małej Ojczyzny, został uroczyście odsłonięty i poświęcony  
29 grudnia 2015 r. Za to, że byliście z nami w tym dniu serdecznie dziękujemy.

Proces powstawania Pomnika trwał 20 miesięcy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że był to okres wytężonej 
pracy wielu osób i instytucji. Dlatego składamy wyrazy szczerego podziękowania za wielką życzliwość, wszech-
stronna pomoc w realizacji Projektu Budowy Pomnika Wójtowi Tadeuszowi Czajce i Radzie Gminy. 

Dziękujemy również pracownikom Szkoły Podstawowej w Lusowie na czele z panią  Dyrektor Aleksandrą Ko-
lendo, którzy ideę postawienia pomnika na swoim terenie przyjęli z radością i stworzyli życzliwe, ciepłe zaplecze 
dla kilkuset gości i organizatorów. Szkoła przybrała odświętny wygląd, co stanowiło obok uroczystości w kościele 
i tych przy pomniku miły i estetyczny wydźwięk.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim donatorom, dzięki którym pomnik Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 
stanął w przewidzianym czasie i miejscu. Odtąd w święta narodowe spotykać będziemy się na trasie Dowbora: 
od pomnika przez plac centralny Lusowa, Muzeum Powstańców Wielkopolskich do miejsca Jego spoczynku na 
Lusowskim cmentarzu.

sta Poznański Tomasz Łubiński oraz Radni Powiatu 
Poznańskiego, Komendant Miejski Policji w Pozna-
niu insp. Roman Kuster, Wójt Gminy Dopiewo Ad-
rian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne Grzegorz Leonhard z Radnymi naszej 
Gminy oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin 
Katyńskich w Poznaniu Tadeusz Patecki. 

Na koncert, mszę i na plac licznie przybyli także 
mieszkańcy Lusowa i członkowie Towarzystwa Pa-
mięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. 

Uroczystości rozpoczęły się od odebrana mel-
dunku przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych Generała Broni Mirosława Różańskiego. 
Następnie zebranych przywitał Wójt Tadeusz Czaj-
ka, który podkreślił, że nasza społeczność lokalna 
w sposób szczególny jest związana z Powstaniem 
Wielkopolskim: zarówno przez osobę Generała, jak 
i mieszkańców Gminy, którzy uczestniczyli w tym 
zrywie niepodległościowym. Potem prof. Andrzej 
Kunert przypomniał życiorysy Generała oraz jego 
tragicznie zmarłych córek: Agnieszki Dowbor Mu-
śnickiej i Janiny Lewandowskiej. Przeczytał także 
list Wicepremiera i  Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotra Glińskiego. Głos zabrali również 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak oraz Senator Piotr Florek. Treść aktu erek-
cyjnego, wmurowanego 27 listopada, przypomniał 
Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Bogu-
sław Paplaczyk. 

Potem nastąpiło symboliczne odsłonięcie pomnika 
Generała – wstęgę przeciął jeden z uczniów Szkoły 
Podstawowej w Lusowie. 

Na zakończenie pod pomnikiem goście złożyli 
wieńce i kwiaty.  ~ ARz 

Testament Generał Józefa Dowbora Muśnickiego

Moje dzieci winny pamiętać, że są Polakami, że pochodzą ze starej ro-
dziny szlacheckiej o pięciowiekowej nieskazitelnej przeszłości i że ojciec 
ich dołożył wszelkich swych możliwości dla wskrzeszenia Polski w jej byłej 
chwale i potędze. Ma zatem prawo żądać od swego potomstwa, by nazwiska 
naszego niczym nie splamiło 

Prezes Towarzystwa Pamięci  
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego

Józef Grajek

Przewodniczący Komitetu  
Budowy Pomnika

Bogusław Paplaczyk

Wszystkich przybyłych przywitał Wójt Tadeusz Czajka

Odsłonięcie nastąpiło zgodnie z ceremoniałem wojskowym
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9 stycznia, już po raz dwuna-
sty, spotkaliśmy się na Kon-
cercie Noworocznym. To 

tradycyjnie podsumowanie mi-
nionych miesięcy i przedstawie-
nie zamierzeń na rok 2016. 

Licznie przybyłych mieszkań-
ców i ich gości powitał Wójt Ta-
deusz Czajka. Przypomniał, że 
2015 rok był poświęcony ob-
chodom 25-lecia samorządu lo-
kalnego. Podkreślił, że Gmina 
Tarnowo Podgórne wykorzysta-
ła swoją szansę. Przez ostatnie 
ćwierć wieku – dzięki wysiłkowi 
mieszkańców i ich aprobacie na 
przeprowadzanie przemian spo-
łeczno-gospodarczych – nasza 
Gmina wyrosła na jeden z najlep-
szych polskich samorządów. Sty-
mulatorami działań byli – i nadal 
są – lokalni liderzy. By im podzię-
kować za ogromne  społeczne za-
angażowanie w 2012 roku Wójt 
ustanowił wyróżnienie „Aktywny 
Lokalnie”. Laureatów poznajemy 
podczas Koncertu Noworoczne-
go.

W tym roku wyróżnieni zostali:
•	 Maria Apolinarska, wielolet-

ni Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie, 
•	 Leon Żebrowski, Przewodni-

czący Gminnego Koła Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, 
•	 Józef Grajek, Prezes Towa-

rzystwa Pamięci Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego.

Pamiątkową statuetkę oraz dy-
plom Wójt Tadeusz Czajka wręczał 
wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Gminy Grzegorzem Leonhardem. 
Ponadto każdemu z laureatów był 
dedykowany specjalny utwór wy-
konany na pianinie przez Dyrektora 
GOK SEZAM Szymona Melosika 
z towarzyszeniem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Pawła Jok-
sa. Tę część Koncertu zakończył 
toast noworoczny wygłoszony 
przez Wójta. 

Koncert Noworoczny  
 i Gala „Aktywni Lokalnie”

Po przerwie usłyszeliśmy utwo-
ry z repertuaru Freddiego Mer-
cury’ego i zespołu Queen, które 
z towarzyszeniem naszej Orkie-
stry zaśpiewali Zbyszko Tuchoł-
ka i Barbara Gutaj-Monowid. Na 

zakończenie zabrzmiał Marsz Ra-
deckiego. ~ ARz

Dziękujemy Centrum Ogrodnicze-
mu Jucca za przygotowanie dekoracji 
kwiatowych podczas Koncertu, a fir-
mie Strauss Cafe Poland – za serwis 
kawowy.
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„Aktywny Lokalnie”
dla Pani

Marii Apolinarskiej
Wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

Osoba wybitnie zasłużona dla oświaty i wychowania Gminy Tarnowo Pod-
górne. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1945 roku, w szkole w Lusowie. 
Wkrótce potem, kierowana potrzebą objęcia lepszą opieką wychowawczą 
dzieci z Przeźmierowa, podjęła wysiłki na rzecz utworzenia szkoły w tej miej-
scowości. Placówka została uruchomiona w 1949 roku, w domu prywatnym, 
a Pani Maria Apolinarska została jej kierownikiem. Mimo bardzo trudnych 
warunków lokalowych szkoła od pierwszych lat funkcjonowania gwarantowa-
ła bardzo solidne wykształcenie i profesjonalną opiekę pedagogiczną. 

W 1953 roku, dzięki swej determinacji, konsekwencji i wytrwałości, Pani 
Maria Apolinarska pozyskała na potrzeby szkoły Dom Księgarza. Później po 
wielu staraniach doprowadziła do budowy nowego obiektu w Przeźmierowie, 
który został oddany w 1968 roku.  W tej szkole, aż do przejścia na emeryturę 
w 1976 roku, pełniła funkcję dyrektora. Troszcząc się o wysoki poziom naucza-
nia i troskliwą opiekę wychowawczą nieustannie dbała o to, by szkoła była 
zawsze otwarta na inicjatywy oświatowe i kulturalne, kierowane zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Podkreśla, że motorem jej działania była możliwość współpracy ze społecz-
nością lokalną. Potrafiła zaangażować, zmotywować i porwać za sobą miesz-
kańców Przeźmierowa, którzy bezinteresownie włączali się w działania na 
rzecz swojego środowiska. 

Wychowała kilka pokoleń mieszkańców Przeźmierowa. Jest obdarzana 
wielkim szacunkiem, uznaniem i poważaniem. Pozostaje osobą otwartą na po-
trzeby drugiego człowieka. I bez wątpienia jest skarbnicą wiedzy na temat naj-
nowszej historii Przeźmierowa.  

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Leona Żebrowskiego
Przewodniczącego Gminnego Koła Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów Politycznych

Od ponad pięćdziesięciu lat czynnie uczestniczący w życiu Gminy Tarnowo Podgórne. Rad-ny pierwszej i drugiej kadencji Rady Gminy (w pierwszej kadencji pełnił funkcję Wiceprze-wodniczącego Rady Gminy). Inicjator i współzałożyciel wielu lokalnych komitetów, grup i organizacji społecznych.
Ponad dziesięć lat temu przyjął funkcję Przewodniczącego Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest także członkiem Zarządu Związku na szczeblu wo-jewódzkim. 
Kierując Kołem szczególną wagę przywiązuje do integracji gminnego środowiska komba-tanckiego organizując cykliczne spotkania członków i ich rodzin. Dba o podtrzymywanie pa-triotycznych tradycji lokalnych. Jednocześnie jest wzorem człowieka bezinteresownie poma-gającego osobom potrzebującym – nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę.Zawsze podkreśla, że tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, należy się najwyższy szacunek w oczach kolejnych pokoleń.  

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Józefa Grajka
Prezesa Towarzystwa Pamięci  

Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Wzór społecznika i animatora lokalnego życia społecznego. Radny pierwszej, drugiej, czwartej i piątej  kadencji (w pierwszej i drugiej ka-dencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy). Założyciel i Prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Przez całe życie wytrwale jednoczył różne grupy i środowiska wokół idei godnego uczczenia pamięci o bohaterskich czynach Powstańców Wielko-polskich. Stale zachęca, również przez osobiste zaangażowanie, by człon-kowie Towarzystwa docierali do uczestników tego zrywu niepodległościo-wego i ich rodzin, słuchali opowieści świadków walk o polską wolność, troskliwie zbierali pamiątki tamtych czasów. Konsekwentnie dba, by szczególnym szacunkiem otaczano osobę Ge-nerała Józefa Dowbora Muśnickiego. Nadrzędnym celem Towarzystwa kierowanego przez Pana Józefa Grajka jest dokumentowanie działal-ności wojskowej i życia prywatnego Generała, a także losów i męczeń-skich śmierci jego córek – Janiny Lewandowskiej i Agnieszki Muśnickiej. To dzięki wytrwałości Pana Józefa Grajka wybudowano gminne Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Ukoronowaniem dotychczaso-wej działalności Towarzystwa było postawienie pomnika Generała Józe-fa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, który powstał dzięki przekonaniu do współpracy samorządów, lokalnych organizacji i instytucji krajowych. Pan Józef Grajek to żarliwy patriota. Stale przypomina, że żyjąc w wol-nej Ojczyźnie winni jesteśmy szacunek bohaterom przeszłości. Zaprasza młodzież do udziału w każdej uroczystości patriotycznej wierząc, że jedy-nie dzięki angażowaniu najmłodszych można  kontynuować polską pamięć historyczną.
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Blisko 200 naszych wolonta-
riuszy kwestowało w tego-
rocznym finale zachęcając 

od wczesnych godzin porannych 
do wspierania Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy datkiem 
do kolorowej puszki. Przez cały 
dzień można było także skorzystać 
z licznych propozycji wydarzeń 
przygotowanych dla mieszkańców 
Gminy z tej okazji.

Nasz program  rozpoczęliśmy 
rano na Tarnowskich Termach, 
gdzie rozpoczęło się pływanie dla 
WOŚP. Przez cały dzień pokonano 
38 kilometrów (1 500 basenów). 

W południe w Przeźmierowie 

rozpoczęła się Planszówkomania 
dla WOŚP. Do gier zasiadały całe 
rodziny, była okazja przetesto-
wać nowe propozycje. Dzieci, pod 
czujnym okiem pań realizujących 
projekt „Łaziki”, budowały karm-
niki dla ptaków. Chętni częstowa-
li się kawą i herbatą przygotowaną 
przez koło kulinarne z Przeźmie-
rowa.

O 14.00 rozpoczęły się sporto-
we zmagania. Na stadionie GKS 
Tarnovia biegano dla WOŚP – za 
każde okrążenie biegacze zapłaci-
li złotówkę (rekordzista przebiegł 
69 okrążeń). Jednocześnie Kurko-
we Bractwo Strzeleckie otworzyło 
strzelnicę, gdzie chętni – za datek 
na Orkiestrę – mogli sprawdzić 
celność swoje oko. Na Strzelni-
cy spotkali się również miłośnicy 
nordic walking, którzy pokonali 
trzykilometrową pętlę dorzucając 
się do akcji.  

Zagraliśmy wielkim sercem!

Sportowe emocje towarzyszyły również tym, którzy przyszli 
na kręgielnię Vector. Oprócz rozgrywek na kręglarskich torach 
można było skorzystać z porad lekarskich, posłuchać dobrej mu-

zyki i dotknąć drapieżnych ptaków. 
Najważniejsze wydarzenia odbyły się na hali sportowej OSiR 

w Tarnowie Podgórnym. Tuż przed wejściem czekał wóz Ochotniczej 
Straży Pożarnej – można było z bliska obejrzeć sprzęt na co dzień używa-
ny przez naszą OSP. Był również podnośnik firmy GIZO, więc każdy – za 
datek do puszki – mógł spojrzeć na okolicę z wysokości 10 metrów (do-
datkowo firma wystawiła na licytację możliwość oglądania z góry świa-
tełka do nieba). Tymczasem na hali przez cały czas na przybywających 
czekały atrakcje: dmuchańce dla najmłodszych, stoisko plastyczne pro-
wadzone przez GOK SEZAM i zajęcia z elementami robotyki z wyko-
rzystaniem klocków LEGO zorganizowane przez Bricks for Kids. Koło 
Seniora z Tarnowa Podgórnego częstowało plackami (również z firmy 
Komplet Polska), chlebem ze smalcem i ogórkami – na pewno nikt nie 
chodził głodny. Do tego Strauss Cafe serwował wszystkim pyszną, go-
rącą kawę. Wiele osób przewinęło się przez Kącik Wędrującej Książki, 
którym opiekował się Uniwersytet III Wieku. Nowością podczas tego-
rocznego finału były stoiska informacyjne Urzędu Stanu Cywilnego, no-
tariusza, profilu ePUAP i Karty Mieszkańca oraz aplikacji Alertownik. 

Na scenie działo się również bardzo ciekawie. Najpierw miłośnicy piłki 
nożnej mogli porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i zdobyć autograf Piotra 
Reissa. Potem obejrzeliśmy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” 
– zarówno w ich tradycyjnym, ludowym programie, jak i w nowej, roz-
rywkowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru był Gabriel Fleszar. Na ten wy-
stęp czekało liczne grono fanek. 

Sporo emocji wzbudziły licytacje – wszystkie wystawione przedmioty 
znalazły właścicieli, za całkiem niezłe kwoty! 

Na piętrze nieprzerwanie i bez wytchnienia pracowały panie przyjmu-
jące wpłaty od wolotariuszy – kolejka była bardzo długa, więc liczenie 
pieniędzy trwało do późnych godzin wieczornych 

Całość o 20.00 zakończyło światełko do nieba. Ci, którzy wyszli obej-
rzeć pokaz sztucznych ogni, mogli także podziwiać balon Mistrzyni Pol-
ski Beaty Chomy, którego obecność nawiązywała do głównego hasła te-
gorocznego finału: Mierzymy wysoko!

Wszystkim – wolontariuszom, firmom, organizacjom i osobom pry-
watnym, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej Gminie i tym, którzy wspar-
li akcję w jakiejkolwiek formie, bardzo serdecznie dziękujemy!

 ~ ARz

W momencie 
zamykania  
tego numeru  
„Sąsiadki~Czytaj”  
na naszym koncie było 
ponad 90 000 zł !
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W puszkach zebraliśmy m.in. :
Kręgielnia Vector – 1 709,85 zł
Turniej w Kopa – 460 zł 
Planszówkomania dla WOŚP – 526,28 zł 
Tarnowskie Termy – 469,60 zł
„Pobiegnij dla WOŚP” – 5 555,70 zł 3 USD + 140 DKK
Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 776,64 zł 
Studio Tatuażu Artystycznego Serafin’s Ink z Przeźmierowa – 
610 zł
Stoisko plastyczne GOK – 263,30 zł
Loteria – 1 000 zł
UTW (Kącik Wędrującej Książki) – 1 113,70 zł
Lew Tarnuś – 1 097,92 zł

Wiking – 536,70 zł
Podnośnik – 459,60 zł
Licytacje (wybrane fanty):
Autobus wystawiony przez TPBUS – 8 500 zł
Lot balonem z Mistrzynią Polski Beatą Chomą – 510 zł 
Strój sportowy GKS Tarnovia wg nowego projektu – 150 zł
Piłka z podpisami piłkarzy Lecha i Piotra Reissa – 850 zł 
Sesja zdjęciowa z zespołem Gabriela Fleszara (spontanicznie 
wystawiona przez artystę) – 210 zł 
Wystrzał armatni inaugurujący światełko do nieba – 110 zł
Zestaw sprzątający TPKOM – 160 zł
Złota bransoletka przekazana przez mieszkańca Gminy pod-
czas trwania finału – 600 zł

Lego – Bricks 4 Kidz

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Turniej w Kopa Planszówkomania

Pobiegli dla WOŚP

Spotkanie z Piotrem Reissem
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aktualności
Kącik seniora

„Żywe Duchem, płomienne nadzieją – jednoczące parafian ja-
sełka, odbyły się w Trzech Króli w przeźmierowskim ko-
ściele. Widowisko muzyczne „Narodzenie Jezusa – Naro-

dzenie Miłości” rozgrzało serca. W pełnej widzów świątyni wystąpiło 
około 50. mieszkańców!!!” – to fragment recenzji Joanny Rozmiarek, 
jednej z wielu pozytywnych opinii, które usłyszeliśmy po przedstawie-
niu. Ta ciepła reakcja widzów bardzo ucieszyła nas, organizatorów tego 
przedsięwzięcia tj. Krystynę Jarysz, Katarzynę Preyer, Karolinę Stępak 
i moją osobę, ale przede wszystkim wykonawców i wszystkie osoby za-
angażowane w spektakl. 

Od początku ideą spektaklu było zaproszenie do współpracy jak naj-
większej ilości osób. 

Dlatego oprócz głównych bohaterów, na scenie pojawiło się wiele po-
staci takich jak pastuszkowie, dzieci, tancerki, przechodnie, aniołki. Ca-
łości przewodniczył chór ze wspaniałymi solistami, bez którego nie by-
łoby tego, muzycznego w końcu, widowiska!

W rolach głównych zobaczyliśmy Maryję – Natalię Krynicką, św. 
Józefa – Michała Drozdę. Partię archanioła Gabriela wykonał Andrzej 
Krynicki, tato Natalii. Jako trzej mędrcy wystąpiły osoby z autentycz-
nym autorytetem: Jan Grzegorczyk – pisarz, Adam Mazurek, lektor 
z Kręgu Biblijnego i prof. Michał Sznajder z Uniwersytetu Rolniczego. 
Heroda brawurowo zagrał Maciej Narożny – dj Radia S. Również trud-
ną rolę antagonisty ze swadą zagrała Bogna Narożna.

Krystynie Jarysz, odpowiedzialnej za muzyczną oprawę, udało się za-
prosić do współpracy Wojtka Mazurka (pianino) – wokalistę, aranżera 
i autora kilku piosenek spektaklu, wraz z zespołem. Dzięki temu, muzy-
cy: Paweł Rogoża (saksofon), Krystian Włodarczak (instrumenty per-
kusyjne) oraz Jagoda Jaskólska (na co dzień dyrygentka parafialnego 
chóru –  skrzypce),  zagrali na żywo podczas spektaklu.

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali 
się w ten projekt, występującym artystom, a także: Tomaszowi Maćko-
wiakowi za profesjonalny dźwięk, Arkowi Kuczyńskiemu za światło, 
Jędrzejowi Stępakowi za scenografię, Marii Przybylskiej za kostiumy, 
Piotrowi Barełkowskiemu za relację wideo, Krzysztofowi Bartosikowi 
i Łukaszowi Jarysz, którzy pomogli nam przewieźć wszystkie elementy 
spektaklu i wszystkim niewymienionym.

Specjalne podziękowania kieruję do księdza proboszcza Tomasza 
Szukalskiego, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Sołeckiej 
Przeźmierowa, którzy finansowo wsparli to przedsięwzięcie.

W imieniu całego zespołu dziękuję widzom, którzy tak licznie przy-
byli na spektakl. Wasza reakcja i świetna atmosfera zachęca nas do wy-
korzystania w przyszłości, tej artystycznej energii, która nam towarzy-
szyła. Zapraszamy do współdziałania! ~ Dorota Barełkowska

Nasze jasełka

Uprawianie nordic walking 
w naszej Gminie staje się 
coraz bardziej popularne, 

również wśród seniorów. Z jednej 
strony nie powoduje to zbyt duże-
go obciążenia organizmu (moż-
na chodzić we własnym tempie). 
Z drugiej zaś aktywność fizycz-
na na świeżym powietrzu popra-
wia krążenie, działanie układu 
oddechowego, kondycję fizyczną 
i ogólne zdrowie.

Z kijkami chodzić można co-
dziennie, nawet jeśli za oknem 
panuje zima. Wtedy jest ono bar-
dziej bezpieczne niż zwykłe spa-
cerowanie, ponieważ kijki zapew-
niają bardziej stabilne podparcie 
na podłożu.

Decydując się na zimowy spa-
cer z kijkami trzeba pamiętać  
o odpowiednim ubraniu. Najle-
piej sprawdzi się kurtka wyko-
nana z materiału pozwalającego 
skórze oddychać. Pod nią warto 
założyć polar. Oprócz tego moż-
na zaopatrzyć się też w bieliznę 
termoaktywną, która zapobiega 
szybkiemu wychładzaniu się cia-
ła. A ciepła czapka i rękawiczki to 
absolutna konieczność!

Warto wpisać 
do kalendarza:

Wykłady Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (bezpłatne, otwarte 
dla wszystkich, LO Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 118, środa 
godz. 17.00) 
•	 3 lutego – dr Adam Dwora-

czyk: Jednostka wobec dylema-
tów etycznych.
•	 17 lutego – dr n. med. Alicja 

Brożek: Współpraca lekarza z pa-
cjentem i jego rodziną. ~ARz

Dziękujemy członkom kół se-
niora z Tarnowa Podgórnego 
i Przeźmierowa oraz słucha-
czom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku za wsparcie organizacji 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

Nordic Walking 
zimą
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Kilka dni przed Wigilią,  
18 grudnia, spotkaliśmy 
się w Mrowinie w restau-

racji „Przystań”, aby podzielić 
się opłatkiem. Naszą uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością ks. 
Proboszcz Tomasz Szukalski, 
Wójt Tadeusz Czajka i sympatycy 
Koła Seniorów w Przeźmierowie. 

Spotkania wigilijne cieszą się 
wielkim zainteresowaniem sa-
mych seniorów. Tak było i tym ra-
zem, bo przy wspólnym stole za-
siadło aż 130 członków naszego 
koła. Spotkanie rozpoczął nowo 
wybrany przewodniczący Ju-
lian Kiełczewski. Powitał zebra-
nych, złożył świąteczne życzenia 
i w imieniu wszystkich członków 
koła podziękował byłemu prze-
wodniczącemu Panu Stanisławo-
wi Bzdędze za osiem lat pracy 
i wzorowe prowadzenie najlicz-
niejszego w Gminie koła senio-
rów. Życzenia świąteczne i nowo-
roczne złożyli nam Wójt i Ksiądz 
Proboszcz. A po życzeniach zasie-

Wigilijne spotkanie seniorów z Przeźmierowa

„Cike cake trike trake cike cake hoi hoi 
hoi” oraz nieodłączne jodłowanie to 
najbardziej charakterystyczne dźwię-

ki tyrolskiej biesiady, które głęboko zapadły w pa-
mięć jej uczestnikom. Odbyła się ona 28 listopada 
w sali GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym. Już 
po raz drugi, na wyraźne życzenie uczestniczących 
w niej w ubiegłym roku mieszkańców, imprezę na-
wiązującą klimatem do niemieckiego Oktoberfestu 
zorganizował we współpracy z Radą Sołecką Sołtys 
Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz. Tym samym na 
stałe wpisała się ona w kalendarz wydarzeń naszego 
sołectwa stając się źródłem poznania kolejnej euro-
pejskiej kultury. 

Przy drewnianych ławach zasiadło ponad stu dwu-
dziestu biesiadników, którym świetne humory do-
pisywały od początku do końca imprezy, czyli aż 
do samej północy! Na wzmocnienie na każdego 
z uczestników czekała pokaźna, przyrządzona po ba-
warsku golonka. Główną atrakcją wieczoru był wy-
stęp śląskiego zespołu muzycznego Kwaśnica Bava-
rian Show, który specjalizuje się w muzyce alpejskiej 
(bawarskiej i tyrolskiej). Repertuar kapeli nie ogra-
niczał się jednak tylko do tego stylu muzycznego 

Tyrolska Biesiada w Tarnowie

i w trakcie występu zabrzmiały także przeboje muzyki rozrywkowej 
o charakterze big-bandowym i biesiadnym. Zespół oprócz przygrywa-
nia zapraszał do tańca czy choćby tylko wspólnego kołysania się, wzno-
sił rymowane i zabawne toasty, a wszystko scalał opowiadaniem przed-
nich dowcipów, które do rozpuku rozbawiały towarzystwo. 

Na kolejną biesiadę zapraszamy już za rok!
Więcej na stronie internetowej sołectwa http://www.solectwotarno-

wopodg.pl
~ BW

Sołtys oraz Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego składają ogromne po-
dziękowania zaangażowanym w organizację biesiady. 

dliśmy do stołów, aby wspólnie 
spożyć tradycyjną wieczerzę wi-
gilijną. Wszystkim, którzy przy-
byli na ten cudowny adwento-

wo-świąteczny wieczór, składam 
gorące podziękowanie.

~ Kronikarz i Zarząd  
Koła Seniora
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17 listopada 2015 r. Rada 
Gminy Tranowo Pod-
górne uchwaliła staw-

ki podatków lokalnych na 2016 
rok w kształcie zaproponowa-
nym przez Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajkę. Poni-
żej krótkie omówienie poszcze-
gólnych podatków.

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nierucho-

mości zawarte są w uchwale Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XVIII/243/2015 w sprawie sta-
wek podatku od nieruchomości na 
rok 2016. Oto przykładowe staw-
ki:

- od budynków mieszkalnych 
lub ich części – 0,61 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 20,88 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

- od gruntów związanych 
z działalnością gospodarczą bez 
względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,76 zł od 1 m2 po-
wierzchni,

Podatki lokalne na 2016
- od gruntów pozostałych, 

w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno-
ści organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,33 zł od 1m2 po-
wierzchni. 

Stawki te są o 6% wyższe od 
stawek obowiązujących w latach 
2012-2015. 

Wysokość wybranych stawek 
podatku od nieruchomości oraz 
ceny skupu żyta dla celów ob-
liczenia podatku rolnego w po-
szczególnych gminach obrazuje 
poniższa tabela.

Należy podkreślić, iż staw-
ki obowiązujące w naszej Gmi-
nie na rok 2016 są niższe od sta-
wek obowiązujących w innych 
gminach, jednocześnie znacznie 
odbiegają od stawek maksymal-
nych głoszonych przez Ministra 
Finansów na rok 2016 (Obwiesz-
czenie Ministra Finansów z dnia 
5 sierpnia 2015 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych 
w 2016 r. – M.P. z 2015 r. poz. 
735 r.). 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmo-
dyfikowano zasadę solidarnej 

odpowiedzialności za zobowią-
zania podatkowe. Zasada solidar-
nej odpowiedzialności za zobo-
wiązania podatkowe Nie dotyczy 
już ona objętej współwłasnością 
nieruchomości, stanowiącej lokal 
użytkowy w budynku mieszkal-
nym oraz stanowiącej przedmiot 
odrębnej własności gruntu. Do-
tyczy to, np. garażu wielostano-
wiskowego w budynku mieszkal-
nym. Zmiana ta oznacza, że dla 
osób fizycznych decyzje o wy-
miarze podatku od nieruchomo-
ści nie będą wystawiane za całą 
powierzchnię dla każdego współ-
właściciela, tylko za metraż od-
zwierciedlający przypadającą 
każdemu z nich ułamkową część 
w prawie własności (dane doty-
czące współwłasności zawarte są 
w akcie notarialnym). Oznacza 
to, iż każda osoba będąca do 31 
grudnia 2015 r. współwłaścicie-
lem garażu wielostanowiskowe-
go w budynku mieszkalnym oraz 
stanowiącego przedmiot odręb-
nej własności gruntu zobowią-
zana jest do złożenia w Urzędzie 
Gminy aktualnego formularza 
IN-1, gdzie obok powierzchni lo-
kalu mieszkalnego, w stosownej 
rubryce będzie zawarta ułamko-
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Nazwa Budynek 
mieszk.

Budynek zw. z 
dział. gospod.

Budynek 
gospod., 

garaż

Budynek 
pozostały

Grunt zw. 
z dział. 

gospod.

Grunt 
pozostały

Cena skupu 
żyta

Stawki 
maksymalne* 0,75 23,13 22,86 7,77 7,68 7,77 7,68 0,90 0,89 0,47 61,37 53,75

M. Poznań 0,75 0,75 23,13 22,86 7,77 7,68 7,77 7,68 0,90 0,89 0,47 0,47 61,37 53,75

Rokietnica 0,75 0,75 22,29 22,29 7,31 7,31 7,31 7,31 0,90 0,89 0,47 0,47 51,00 50,00

Szamotuły 0,71 0,71 22,20 22,20 7,73 7,68 7,73 7,68 0,89 0,88 0,46 0,45 60,00 50,00

Kaźmierz 0,75 0,75 21,70 22,86 7,25 7,68 7,25 7,68 0,90 0,89 0,45 0,47 60,00 53,75

Komorniki 0,65 0,65 21,00 21,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,84 0,84 0,40 0,40 40,00 35,00

Suchy Las 0,74 0,74 20,00 20,00 7,73 6,00 7,73 6,00 0,85 0,87 0,46 0,47 50,00 50,00

Kórnik 0,75 0,75 23,13 22,86 7,77 7,68 7,77 7,68 0,90 0,89 0,47 0,47 60,00 53,00

Tarnowo Podg. 0,58 0,61 19,70 20,88 4,99 5,28 6,58 6,97 0,72 0,76 0,31 0,33 48,00 48,00

 *- stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów
 - stawki w kolorze zielonym – stawki najniższe
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wa część powierzchni będącej 
współwłasnością. 

Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolne-

go na rok 2016 stosowana bę-
dzie uchwała Rada Gminy Tarno-
wo Podgórne Nr XVIII/244/2015 
o obniżeniu do kwoty 48,00 zł 
ceny skupu 1 dt żyta. Obliczony 
na tej podstawie podatek rolny za 
1 ha przeliczeniowy wynosić bę-
dzie 120,00 zł. Wysokość podat-
ku rolnego nie uległa zmianie od 
roku 2012.

W Komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2015 r. 
średnia cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok 
podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł 
za 1 dt. (MP z 2015 r. poz. 1025). 
Obliczony na tej podstawie po-
datek w roku 2016 wyniósłby 
134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Formularze podatkowe
Uchwała Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne Nr XIX/269/2015 z 8 
grudnia 2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy i infor-
macji podatkowych zawiera nowe 
wzory formularzy DN-1, DR-1, 
DL-1 i IN-1. Stosowne wzory 
można znaleźć na stronie interne-
towej Gminy Tarnowo Podgórne.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
termin składania deklaracji DN-
1, dotyczący osób prawnych, mija 
31 stycznia 2016 r. Tego też dnia 
mija termin płatności podatku od 
nieruchomości za styczeń obli-
czony w deklaracji podatku od 
nieruchomości.

Wszczęcie postepowania po-
datkowego i płatność podatków

Nowością w roku podatkowym 
2016 są zmiany w przepisach do-
tyczących wszczęcia postępowa-
nia podatkowego. Nie wszczyna 
się postępowania, a postępowa-
nie wszczęte umarza, jeżeli wy-
sokość zobowiązania podatko-
wego na dany rok podatkowy nie 
przekraczałaby, określonych na 
dzień 1 stycznia roku podatkowe-
go, najniższych kosztów doręcze-
nia w obrocie krajowym przesyłki 
poleconej za potwierdzeniem od-
bioru przez operatora wyznaczo-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocz-
towe 

(Dz. U. poz. 1529). Na dzień 1 
stycznia 2016 r. to kwota w wyso-
kości 6,10 zł. Oznacza to, że po-
datnicy, których kwota zobowią-
zania byłaby niższa niż 6,10 zł, 
nie będą mieli wymierzonego po-
datku, tym samym nie będzie na 
nich spoczywał obowiązek zapła-
ty podatku. 

Drugą zmianą w roku 2016 jest 
zmiana zasad płatności podatków. 
W przypadku, gdy kwota po-
datku nie przekracza 100 zł, po-
datek jest płatny jednorazowo 
w terminie płatności pierwszej 
raty, tj. do 15 marca . Dokonanie 
wpłaty niższej niż kwota podatku 
, oznacza, że z dniem 16 marca 
2016 r. powstaje zaległość podat-
kowa i jako taka podlega egzeku-
cji administracyjnej. W przypad-
ku, gdy wysokość zobowiązania 
podatkowego będzie wyższa niż 
100 zł, podatek będzie płatny 
w czterech ratach ustawowych, 
tj. do 15 marca, do 15 maja, do 
15 września i do 15 listopada. 

Podatek od posiadania środ-
ków transportowych

Na rok 2016 poszczególne staw-
ki podatkowe zawiera uchwała 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr XVIII/241/2015 z dnia 17 li-
stopada 2015 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transporto-
wych. Stawki te są ustalone na 
poziomie stawek obowiązujących 
w latach 2013-2015.

Nowością obowiązującą od 
1 stycznia 2016 r. jest inny po-
dział autobusów. Ustawodawca 
określił wysokość stawek podat-
kowych w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia poza miej-
scem kierowcy: liczba miejsc 
mniejsza niż 22 i równej lub 
większej niż 22 miejsca. Zmia-
ny te są uwidocznione w nowym 
wzorze deklaracji DT-1. 

Właściciele pojazdów podlega-
jących opodatkowaniu winni zło-
żyć deklaracje na podatek od 
środków transportowych DT-1 
do dnia 15 lutego 2016 r. Formu-
larze DT-1 i Załącznik do dekla-
racji DT-1 zawiera Rozporządze-
nie Ministra Finansów z dnia 19 
listopada 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków 
transportowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2025). Formularz DT- 1 oraz 
załącznik można znaleźć na stro-
nie www. tarnowo-podgorne.pl

Podatnicy podatku od posia-
dania środków transportowych 
wpłacają (bez wezwania) należny 
podatek na indywidualny wirtu-
alny rachunek bankowy. Termin 
płatności I raty za rok 2016 mija 
15 lutego 2016 r.

Stawki opłaty targowej
Uchwałą Nr XVIII/242/2015 

z dnia 17 listopada 2015 r. Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne wpro-
wadziła i ustaliła stawki opłaty 
targowej na rok 2016 . 

W roku 2016 osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki or-
ganizacyjnych nie mające oso-
bowości prawnej, dokonujące 
sprzedaży na targowiskach uisz-
czać będą na terenie gminy opłatę 
targową. W porównaniu do roku 
2015 wysokość opłaty targowej 
nie uległa zmianie i jest taka sama 
od czterech lat. 

~ A.Wiśniewska

Wzory obowiązujących 

na rok 2016 formularzy 

oraz stosowne uchwały 

w sprawie stawek 

podatków lokalnych 

znajdują się na stronie 

internetowej Gminy:  

www.tarnowo-podgorne.pl
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Na początek należy prze-
czytać ze zrozumieniem 
Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21-08-
2015 (Dz.U. z 2015, poz. 1371), 
a zwłaszcza załącznik do tego roz-
porządzenia Wykaz rodzajów in-
westycji służących ochronie śro-
dowiska lub zapobieganiu zmianie 
klimatu oraz sposób przyznawania 
punktów. Załącznik przedstawia 
zamknięty katalog inwestycji i za-
kupów służących w/w celom (od 
razu nadmienię, że zakup ciągni-
ka nie mieści się w katalogu). Po-
mysł inwestycyjny czy zakupowy 
rolnika MUSI mieścić się w tym 
wykazie. Następnie należy osza-
cować 50% kosztów netto pomy-
słu inwestycyjnego i (lub) zaku-

powego, podzielić tę kwotę przez  
200 000 i wszystkie dane pod-
stawić do wzoru zamieszczo-
nego w cytowanym załączniku. 
Minimalna liczba punktów wyli-
czona ze wzoru musi wynosić > 
1,5 punktu, gdy jest niższa wnio-
sek jest automatycznie odrzucany. 

Jak podejść do działania  
Modernizacja gospodarstw rolnych  
wariant D w ramach PROW 2014-2020?

Oczywiście im więcej punktów, 
tym lepiej – tym wyższe miejsce 
na liście rankingowej.

Pomoc przyznaje się na opera-
cję, zapewniającą poprawę ogól-
nych wyników gospodarstwa 
w obszarze związanym z racjo-
nalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmia-
ną profilu produkcji, zwiększe-
niem skali produkcji, poprawą ja-
kości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu. Re-
alizacja operacji przyczyni się do 
poprawy ogólnych wyników go-
spodarstwa, jeżeli ma na celu po-
prawę konkurencyjności i zwięk-
szenie rentowności gospodarstwa 
oraz doprowadzi do wzrostu war-
tości dodanej brutto w gospodar-
stwie (GVA), co najmniej o 10% 
w odniesieniu do roku, w którym 
został złożony wniosek, w okre-
sie 5 lat od dnia przyznania pomo-
cy. Dodatkowe kryterium to wiel-
kość ekonomiczna gospodarstwa 
nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie 
większa niż 200 tys. euro. Wie-
lość ekonomiczna obliczana jest 
wg danych z wniosku o dopła-
ty bezpośrednie w roku 2015(ro-
dzaje upraw i ich powierzchnie) 
i stanów średniorocznych zwie-
rząt zarejestrowanych w systemie 
Identyfikacji i Rejestracji Zwie-
rząt we właściwym Biurze Powia-
towym ARiMR.

Dodatkowo przewidziano dolny 
próg kosztów kwalifikowalnych 
powyżej 50 tys. zł, maksymalnie 
do kwoty 200 tys. zł. Pomoc przy-
znaje się w wysokości do 50% 
kosztów kwalifikowanych lub 

60% kosztów kwalifikowanych 
w przypadku operacji realizowa-
nej przez osoby wspólnie wnio-
skujące lub młodego rolnika i nie 
mniej niż 30% kosztów kwalifiko-
wanych.

Z pobieżnej lektury widać, że 
aplikacja o pomoc w tym rozda-
niu PROW będzie o wiele trud-
niejsza niż w poprzednich latach, 
więc trzeba się dobrze zastanowić, 
czy skórka warta jest w ogóle wy-
prawki, tym bardziej, że będzie 
obowiązek prowadzenia rachun-
kowości w gospodarstwie (do-
puszczono uproszczoną w syste-
mie Polski FADN).

Gminna Służba Doradcza Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego przypomina, że 
zgodnie z zasadami dobrej prak-
tyki rolniczej osoby wykonują-
ce zabiegi ochrony roślin opry-
skiwaczami ciągnikowymi (tzw. 
użytkownicy profesjonalni) zo-
bowiązane są do odbycia stosow-
nego kursu i posiadania zaświad-
czenia, które jest ważne 5 lat od 
daty wystawienia. Brak takiego 
zaświadczenia podczas kontroli 
specjalistów z PIORiN lub kontro-
li na miejscu ARiMR skutkować 
może potrąceniem dopłat bezpo-
średnich zgodnie z taryfikatorem. 
Bliższe informacje o kursie pod 
numerami telefonów 723/678 053 
lub 501/343 433 względnie pod 
adresem mailowym biay.wbialy.
wiesaw@gmail.com. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie za-
praszamy.

 Opracował:
Wiesław Biały

KOMUNIKAT

Informujemy, że od lutego 2016r w pomieszczeniach filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie w Pasażu raz w miesiącu 
odbywać się będzie  dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Leonharda. Pierwszy dyżur zaplanowano na po-
niedziałek 8 lutego w godzinach 15.00-17.00. Zapraszamy!

Aplikowanie 
o wsparcie w 
ramach PROW 
będzie trudniejsze



 styczeń 2016 \ sąsiadka~czytaj \      19

 wywiad

Mieszkam przy ulicy Rynkowej w Przeźmie-
rowie. Kocham to miejsce. Coraz czę-
ściej jednak z przerażeniem i z przykro-

ścią dociera do mojej świadomości fakt, że ludzie 
mieszkający przy tej ulicy nie są mile widziani. Że 
przeszkadzamy tylko i najchętniej wyekspediowani 
zostalibyśmy gdzieś, gdzie nie przełazilibyśmy bez-
sensownie wte i wewte przez jezdnię, człapiąc po 
bułki czy gazetę ani nie szwendalibyśmy się wśród 
kawalkady pędzących samochodów, zakłócając ich 
płynny przejazd! Tak przynajmniej można wywnio-
skować z rezultatu głosowania na zebraniu wiejskim, 
które odbyło się w naszej miejscowości 4 stycznia. 
Odnoszę nieodparte wrażenie, że wskutek takiego 
sposobu wyrażenia opinii większość mieszkańców 
innych ulic postawiła na nas ludziach żyjących tutaj 
od zawsze krzyżyk. Bo czymże innym jest gremial-
ne opowiedzenie się za zwiększeniem liczby punk-
tów handlowych i usługowych kosztem zabudowy 
mieszkaniowej i mówienie głośno czegoś, co przy-
kre i czego nikt nigdy nie chciałby usłyszeć o miej-
scu, gdzie mieszka, a mianowicie, że „żyć tam się nie 
da”, że to miejsce stracone, zdegradowane i nadające 
się tylko dla biznesu? 

A przecież niektórzy z nas żyją tutaj od lat trzy-
dziestych ubiegłego stulecia. Byliśmy przed niekon-
trolowaną urbanizacją tej ulicy i nastaliśmy jeszcze 
zanim w ogóle pomyślano o konkretnym jej prze-
biegu. I mimo „że żyć się nie da”, to jakoś jednak 
trzeba. Te dramatyczne słowa sformułowane są może 
trochę na wyrost, ale… Rzeczywiście mieszka się 
przy Rynkowej fatalnie i trzeba się pogodzić z tym, 
że czas, kiedy całe rodziny siedziały sobie w ciszy 
odpoczywając w ogrodzie i delektując się śpiewem 
ptaków, należy już do bezpowrotnej przeszłości. Za-
truta do cna została ziemia w ogrodach, pod koła-
mi samochodów poginęły nasze ukochane koty i psy. 
W moim odczuciu czas wielki, by uczynić coś, aby 
raczej ulżyć nam mieszkańcom tej ulicy niż dopro-
wadzać do piętrzenia kolejnych niedogodności! Uli-
ca nie jest tylko nasza, jest wspólna, jednak to nam 
przyszło przy niej i z nią żyć na co dzień. Ciężko 
uczynić coś ze wzrastającym lawinowo ruchem sa-
mochodowym, lecz drobna ulga mogłaby się poja-
wić choćby w dziedzinie ładu przestrzennego. Po-

Dylematy mieszkańców ul. Rynkowej

zytywne, długookresowe zmiany 
wymusiłoby uchwalenie nowego 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, jaki obo-
wiązuje przy ulicy Rynkowej wła-
śnie. Od zawsze – z poparciem 
radnych z Przeźmierowa – jestem 
orędownikiem takiej zmiany! To-
czę dyskusję o jej celowość także 
z Wójtem. 

Najważniejszy z dwóch miej-
scowych planów przestrzennych 
dotyczących terenów położonych 
przy tej ulicy jest bowiem jednym 
z najstarszych w ogóle. Pochodzi 
dokładnie sprzed 20 lat i niestety 
nie jest najlepszy, żeby nie powie-
dzieć, że jest zły. Nie precyzuje 
– tak jak obecnie uchwalane pla-
ny – konieczności zorganizowa-
nia miejsc parkingowych na wła-
snym terenie, poza przestrzenią 
publiczną, w zależności od po-
wierzchni uruchamianej na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej. Beztrosko przenosi więc ten 
uciążliwy i kosztowny obowią-
zek na podmiot publiczny, wła-
ściciela drogi. Umożliwia budo-
wanie sklepów przyklejonych do 
frontu domów bez konieczności 
utrzymania jednolitej linii zabu-
dowy od strony ulicy. Nie precy-
zuje ani ich wysokości, ni rodza-

ju elewacji, ni kształtu dachów. 
Skomplikowanie określa procen-
ty zabudowy, dając przez to zbyt 
duży margines swobody Staro-
ście Powiatowemu przy udzie-
laniu pozwoleń na budowę. Nie 
mówi nic o konieczności urządze-
nia zieleni. Powie ktoś po co do-
konywać zmian reguł gry, kiedy 
już niemal wszystko zabudowane 
w myśl wprawdzie kulawego, ale 
równego dla wszystkich prawa? 
Moim zdaniem warto pokusić 
się o generalną zmianę, normu-
jącą to o czym wyżej wspomnia-
łem. Chodzi o przyszłość tych te-
renów, które zabudowane jeszcze 
nie są. A trochę jednak ich jeszcze 
zostało. Ponadto znaczna część 
obecnej zabudowy jest już tech-
nicznie zużyta i będzie odtwarza-
na. Oby w myśl nowego już nie 
tak liberalnego planu niegodnego 
tej ulicy nadającej charakter na-
szej miejscowości. Potrzebna bę-
dzie odwaga i konsekwencja, by 
zmierzyć się ze spodziewanymi 
protestami i uwagami. Chciałoby 
się mieszkać tutaj do końca swo-
ich dni! Czy zawsze już w charak-
terze piątego koła u wozu? 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Chcemy móc  
tu mieszkać...

ul Rynkowa, Boże Ciało 1963 r. 
Widok od strony transformatora 
w kierunku północnym

ul Rynkowa, to samo miejsce. 
Stan obecny
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wspomnienie

Dziś o kolejnym magicznym domu. Jednym 
z najstarszych w Przeźmierowie, powstałym 
na samym początku lat trzydziestych ubiegłe-

go wieku. Pięknym i jak gąbka nasiąkniętym historią. 
Historią zdarzeń i związanych z nim ludzi. A przewi-
nęło się ich przezeń bez liku. Moje wspomnienia i naj-
ważniejsze przeżycia związane z tym miejscem do-
tyczą wczesnych lat sześćdziesiątych. Właściwie nie 
wiem od czego by zacząć ich snucie: od opisu cudow-
nego otoczenia, w którym postawiono budynek ów 
czy wyrażenia podziwu dla jego architektury? Jako że 
z tego pierwszego została tylko namiastka, to może 
najpierw o położeniu. Przy ulicy Leśnej ono, w dzi-
kim lasku, ciągnącym się od ulicy Dolina do Ogrodo-
wej, przechodzącym dalej w regularne knieje. Ulicy 
Sadowej nie ma jeszcze wcale. Na wyciągnięcie ręki 
wije się wstęga czystej i bogatej w faunę i florę rzecz-
ki Przeźmierki. I wśród tych przepięknych okoliczno-
ści przyrody stoi sobie ów okazały, jedyny wtedy po 
południowej stronie ul. Leśnej budynek! Budynek? 
Gdzież tam! Klasycystyczny pałac niemal! Kto wie, 
czy nie najpiękniejszy dom w naszej miejscowości? 
Perełka architektury i pokaz budowlanego rzemio-
sła. Lokum skrojone na miarę jego światłych funda-
torów: państwa Janiny i Tadeusza Głogowskich. Pani 
Głogowska z Sulerzyskich miała arystokratyczne ko-
rzenie. Jej dziad był posłem Sejmu Wielkiego, który 
uchwalał Konstytucję 3 Maja. Pani Janina odebrała 
bardzo solidne, europejskie wykształcenie od francu-
skich pensji począwszy. Do wojny była właścicielką 
jednej z najbardziej renomowanych prywatnych szkół 
elementarnych w Poznaniu, którą kończyło wielu zna-
nych i zasłużonych dla Polski Poznańczyków (np. 
prof. Skubiszewski, minister spraw zagranicznych III 
RP). Jej mąż był znanym w stolicy Wielkopolski ger-
manistą. Nie był profesorem akademickim, ale nikt 
z bezgranicznego szacunku nawet nie śmiał użyć jego 
nazwiska bez poprzedzenia go tytułem, jakim zwy-
czajowo nazywa się nauczycieli liceum. Do dziś mam 
przed oczami przysadzistą niską i nieco krępą postać 
w wypolerowanych choć dość znoszonych butach, 
z włosami ułożonymi przy użyciu brylantyny, jak 
idzie środkiem ulicy Leśnej ze skórzaną teczką w jed-
nej i charakterystyczną, jasnoczerwoną kanką mleka 
w drugiej ręce. Oboje państwo Głogowscy byli bar-
dzo wyrobionymi kulturalnie ludźmi z wyższych sfer: 
kolekcjonowali obrazy, otaczali się pięknymi sprzęta-
mi, przepadali za muzyką operową. Na podkreślenie 
zasługuje też ich nadzwyczajna pobożność. Nie na-
mieszkali się Państwo Głogowscy w swoim domu zbyt 
długo. Podczas wojny, a więc niecałe 5 lat po wpro-
wadzeniu się, w ich domu stacjonować zaczęli nie-
mieccy żołnierze okupujący Lotnisko Ławica, a już za 
czasów początków PRL marmurowe schody, salony 
z kominkami i pokoje z inkrustowanymi parkietami 
zapełniły się… wielodzietnymi rodzinami. Nowa po-
wojenna władza ludowa tyleż chętnie co bezceremo-

Liczydło, odważniki i perła architektury...

nialnie dokwaterowywała bowiem 
wtedy lokatorów tym wszystkim, 
którzy według niej mieli nadmiar 
powierzchni mieszkalnej. W 1949 
r. w budynku państwa Głogow-
skich zaczęła funkcjonować szko-
ła podstawowa. Dziecięca wrza-
wa, a zwłaszcza płonący kaganek 
oświaty, to było to, czego pani 
Janinie brakowało najbardziej. 
Ochoczo, mimo że już wtedy ste-
rana życiem, wzięła w tym szla-
chetnym przedsięwzięciu czynny 
udział, nie zważając na oczywi-
ste niedogodności związane z za-
mianą własnego domu w szko-
łę. Przez jakiś czas uczyła w niej, 
wykorzystując swoje przedwojen-
ne doświadczenie w kształceniu 
uczniów, przy okazji zawieszając 
młodym nauczycielom poprzecz-
kę kompetencji niezwykle wyso-
ko. Szkoła funkcjonowała w tym 
miejscu przez 4 lata, aż do 1953 
r. Niestety znowu nie dane było 
państwu Głogowskim rozsiąść się 
swobodnie na swoich włościach, 
bo miejsce szkoły skwapliwie za-
jęła Gromadzka Rada Narodo-
wa, która miała tam siedzibę nie-
mal przez całą dekadę. W 1964 r. 
szkoła powróciła do tego budynku, 
choć w nieco okrojonym zakresie, 
gdyż – jak w poprzednim tekście 
wspominałem – zaczęto używać 
do celów podstawowej edukacji 
pomieszczeń Domu Księgarza, po-
łożonego niemal po drugiej stronie 
ulicy. 

W budynku państwa Głogow-
skich rozpoczynałem swoją przy-
godę ze szkołą. Pamiętam pomiesz-
czenie, w którym uczyło się kilka 
klas jednocześnie. I piec kaflowy. 
I zajęcia w-f, polegające na biega-
niu na dystansie od bramy do ist-
niejącej do dziś przepięknej pompy 
„abisynki”. I kręcenie się wokół wi-

docznych na rycinie kolumn, przy-
prawiające moją wychowawczynię, 
zresztą mieszkającą... a jakże u pań-
stwa Głogowskich, panią Eleonorę 
Tomalę, o palpitację serca. Z panią 
Eleonorą, nota bene mistrzynią ka-
ligrafii, a więc sprawczynią tego że 
i piszącego odręcznie można mnie 
stosunkowo łatwo przeczytać, wią-
żą się też wspomnienia, dotyczące 
nauki liczenia na liczydle. Rozczu-
lony słyszę ją jak mówi, że wszyst-
ko może się zmienić, ale „liczydła 
używać będziecie do końca życia”. 
Uśmiech rozrzewnienia na mej 
twarzy wywołuje też wspomnienie, 
jak kiedyś wiedząc, że moi rodzi-
ce prowadzą sklep, poprosiła bym 
przyniósł do szkoły jako dydak-
tyczną pomoc kilka odważników 
do szalkowej wagi. Przejęty zada-
niem siedmioletni chłopiec przy 
użyciu wózka przytargał do szkoły 
wszystkie ciężarki jakie tylko udało 
mu się załadować, uniemożliwia-
jąc tym samym działalność jedy-
nego w okolicy sklepu. Było tego 
w sumie ze 30 kg żelastwa! Kto 
mógł wtedy przewidzieć, że dziś 
ni liczydeł, ni wag z odważnika-
mi? Po bezpotomnej śmierci pań-
stwa Głogowskich budynek trafił 
w ręce ich dalszej rodziny. Później 
został sprzedany, co wyszło mu na 
dobre, gdyż obecny właściciel nie-
ruchomości przeprowadził grun-
towny i kosztowny remont, do-
prowadzając budynek i ogród do 
niebywałej świetności, stanu, który 
na pewno przypadłby do gustu jego 
pierwotnym właścicielom. Jeden 
dom. Wiele zdarzeń, wielu związa-
nych z nim ludzi. Wszystko niepo-
strzeżenie znika powoli w otchła-
ni niepamięci. Utrwalajmy nasze 
wspomnienia! 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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bezpieczeństwo

Szczególnie w czasie zimo-
wym niezmiernie ważnym 
elementem pracy strażni-

ków jest zapewnienie nadzoru nad 
osobami w trudnej sytuacji mate-
rialnej, chorymi, bezdomnymi czy 
będącymi pod wpływem alkoholu 
lub innego środka odurzającego. 
W związku z znacznym ochłodze-
niem zwracam się do mieszkań-
ców z apelem o przekazywanie in-
formacji Straży Gminnej, Policji 
i pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej o wszystkich zauwa-
żonych przypadkach przebywania 
osób bezdomnych, pozostających 
w miejscach nieogrzewanych jak 
również wszystkich tych, których 
zachowanie może wskazywać na 
konieczność udzielania pomocy 
socjalnej lub medycznej. Koniec 
roku przyniósł zdarzenie, w któ-
rym tylko dzięki czujności miesz-
kańca Jankowic oraz szybkiej in-
terwencji strażników udało się 
zapobiec tragedii. Po otrzymaniu 
zgłoszenia o leżącym mężczyź-
nie strażnicy niezwłocznie uda-
li się we wskazane miejsce, gdzie 
zastali skrajnie wyziębioną osobę, 
której do czasu przybycia pogoto-
wia ratunkowego udzieli pierwszej 
pomocy. Później mężczyzna został 
zabrany do szpitala.

Jak pisałem w poprzednim nu-
merze gazety, od stycznia miały 
wejść znaczące zmiany w ustawie 
o kierujących pojazdami. Jednak 
część zmian, m. in. ta dotycząca 
okresu próbnego dla młodych (no-
wych) kierowców, ograniczenia 
prędkości w początkowym okre-

Zima, ferie, bezpieczeństwo i przepisy
sie posiadania uprawnień czy też 
kursu dokształcającego w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zostały odroczone do dnia 1 stycz-
nia 2017 r. Taki sam los podzie-
liła zmiana dotycząca punktów 
karnych dla kierowców, narusza-
jących przepisy ruchu drogowego 
stwierdzone mandatem karnym, 
prawomocnym wyrokiem sądu lub 
orzeczeniem organu orzekającego 
w sprawie o naruszenie w postę-
powaniu dyscyplinarnym. Obecnie 
punkty karne pozostają na starych 
zasadach.

Trwa wzmożona kontrola speł-
nienia obowiązku podłączenia się 
mieszkańców do istniejącej ka-
nalizacji sanitarnej. Warto przy-
pomnieć, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami właściciel 
nieruchomości zapewnia przyłą-
czenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej. Przy-
łączenie nie jest obowiązkowe 
jeżeli nieruchomość jest wyposa-
żona w przydomową oczyszczal-
nię ścieków, spełniającą wymaga-
nia określone w innych przepisach.

Mamy ferie zimowe. Zwracam 
się zatem z prośbą do rodziców 
i opiekunów, by zwracali szcze-
gólną uwagę na najmłodszych. 
Mimo że co roku przypominamy 
uczniom zasady bezpiecznego za-
chowania podczas zabaw zimo-
wych, to w czasie ferii zimowych 
dochodzi do wielu nieszczęśli-
wych wypadków, których można 
byłoby uniknąć, gdyby nie bez-
myślność i brak wyobraźni. Warto 
pamiętać, że nigdy nie zjeżdżamy 

na sankach w pobliżu dróg, nawet 
tych rzadko uczęszczanych. Skąd 
bowiem możemy mieć pewność, 
że wyhamujemy na czas, widząc 
zbliżający się samochód? A prze-
cież na terenie Gminy znajdują się 
górki, na których można bezpiecz-
nie pozjeżdżać na sankach. 

Bawiąc się na powietrzu należy 
pamiętać, że rzucając się śnieżka-
mi, nie należy łączyć miękkiego 
śniegu z kawałkami lodu czy ka-
myczków. Staramy się nie celo-
wać w twarz innej osobie, żeby 
nie uszkodzić komuś oka lub twa-
rzy. Warto pamiętać również, że na 
łyżwach jeździ się tylko w wyzna-
czonych miejscach. Stawy, jeziora 
czy rzeki, nawet jeśli pokryte są 
warstwą lodu, nie są bezpiecznym 
miejscem do zabawy. Lód w każ-
dej chwili może się załamać! War-
to przypomnieć również najmłod-
szym, by będąc same w domu nie 
otwierały drzwi nieznajomym i nie 
wpuszczały takich osób do domu 
pod nieobecność osób dorosłych.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Informuję, iż w przypadku gdy 
strażnicy przebywają w rejonie 
służbowym, numer zgłoszeniowy 
61 8147 986 jest przekierowany 
na telefon komórkowy patrolu. 
Zdarza się, że podczas gdy straż-
nicy prowadzą rozmowę automa-
tycznie włącza się poczta głosowa 
– wtedy po zakończeniu rozmowy 
strażnicy oddzwaniają na numer, 
który łączył się ze Strażą.

Na koniec roku do Państwa domów za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej (jako druki bezadresowe) powinien trafić kalendarz gminny. 
Jak co roku zaznaczone są zarówno terminy wywozów odpadów se-
gregowanych i niesegregowanych jak i wydarzenia, imprezy oraz 
ważne daty i święta. 

Z kolei na początku roku Poczta Polska przyjęła zlecenie na do-
starczenie nowego Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2020. 
W nim znajdą Państwo zadania zaplanowane do realizacji o łącznej 
wartości 170 mln zł. 

Jeżeli Państwo nie otrzymali powyższych przesyłek prosi-
my o kontakt mailem promocja@tarnowo–podgorne.pl lub  
tel. 61 8959 263  ~ Hanna Stasińska-Łapszewicz, UGTP

Pocztowe przesyłki

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnetel. 61 895 92 00, fax 61 814 61 18Filia Urzędu w Przeźmierowie ul. Rynek75c tel.  61 227 58 73, fax 61 22758 72
ug@tarnowo-podgorne.pl, www.tarnowo-podgorne.pl

Numer alarmowy

112Pogotowie ratunkowe

999Policja

997Straż Pożarna

998Pogotowie gazowe

992Pogotowie energetyczne

991Pogotowie ciepłownicze

993Pogotowie weterynaryjne

983Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
61 814 69 97Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 12/13Straż gminna Tarnowo Podgórne 
61 814 79 86Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 
61 814 69 98Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne SALUBER
61 814 62 62Przychodnia Lekarska MED-LUX Przeźmierowo
61 816 39 00Nocna Pomoc Lekarska Poznań, ul. Samarzewskiego 62  (w godz. 18.00-8.00 pon-ptn oraz w soboty i święta)
61 843 58 11

Przychodnia Lekarska VITA-LONGA Przeźmierowo
61 814 20 41Ośrodek Pielęgniarsko-Położniczy FIDES Przeźmierowo 500 029 372Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R SYSTEMA Tarnowo Podgórne 668 694 962Przychodnia Lekarska TOPMED Lusówko

61 225 80 70Posterunek energetyczny - Kiekrz
61 848 28 62Posterunek energetyczny - Tarnowo Podgórne
61 814 63 80Komunikacja TP BUS

61 814 67 93TP KOM Tarnowo Podgórne
61 814 64 30Serwis wod-kan

507 024 054Zimowe utrzymanie dróg (po 15, sobota, niedziela i święta) 507 024 044GAZ ENERGIA (24H)

800 909 909Urząd Pocztowy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 9 (filia) 61 818 08 34Urząd Pocztowy nr 3 Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 61 818 08 36Urząd Pocztowy w Przeźmierowie, ul. Rynek 75c (filia)
61 652 41 92Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie                                          691995888, 67 216 57 50Filia Wydziału Komunikacji Starsotwa Powiatowego w Poznaniu 61 895 92 40/41 

Szanowni Państwo!Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!Przed nami Boże Narodzenie - czas, który spędzany w gronie rodziny i przy jaciół. Mamy nadzieję, że będą to chwile przepełnione spontaniczną radością, szcześciem, wiarą i optymizmem.
Przeży jmy Święta w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości.A w nadchodzącym 2016 roku życzymy wszystkimwytrwałości i pomyślności w realizacji noworocznych postanowień i zamierzeń. Niech każdemu spełnią się najskrytsze plany i marzenia! 

Wójt
Tadeusz Czajka

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Leonhard

Plan Rozwoju Lokalnego 

2016-2020
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Okres końca roku zwyczajo-
wo jawi się jako niezwykle 
pracowity w kalendarzu 

działalności Rady Gminy. Nie ina-
czej było i tym razem. By sprostać 
oczekiwaniom w grudniu zaplano-
wałem aż trzy sesje organu stano-
wiącego. Wprawdzie jedna z nich 
miała charakter uroczysty, ale i tak 
dwie sesje robocze w miesiącu po-
przedzone komisjami, na których 
projekty uchwał poddaje się szcze-
gółowej analizie, to absorbujące 
wyzwanie. Pierwsza z roboczych, 
recenzowanych sesji odbyła się 8 
grudnia. Na omówienie i podjęcie 
decyzji w formie uchwał oczeki-
wało 21 projektów. Jednymi z naj-
ważniejszych z nich były uchwały 
związane z dostosowaniem planu 
dochodów i wydatków Gminy do 
rzeczywistego przebiegu zjawisk 
finansowych. Nowele uchwały bu-

dżetowej to znak szczególny gru-
dniowych sesji. Oprócz budżetu 
został im poddany także Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
jeszcze na stary 2015 r. Stosunko-
wo obficie w porządku obrad repre-
zentowana była tematyka z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Do uchwalenia przygotowano czte-
ry miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. Trzy z nich 
uzyskały akceptację Rady Gminy: 
dla terenów w Rumianku, w rejo-
nie ulic: Nowej, Parkowej i Szkol-
nej (część A), w Sierosławiu w rejo-
nie ulicy Prostej (część A), a także 
w Przeźmierowie w obrębie Parku 
im. St. Kanikowskiego. Ten ostat-

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 8, 15 i 30 grudnia

ni umożliwi przeprowadzenie re-
witalizacji. Czwarty z czekających 
na uchwalenie planów nie znalazł 
uznania w oczach Radnych i ich de-
cyzją zostanie poddany ponowionej 
procedurze planistycznej. Dotyczył 
on terenów zabudowy mieszkanio-
wej „Zielone Osiedle” w Chybach. 
Rada zaaprobowała dwa przystą-
pienia do opracowania miejsco-
wych planów. Jeden z nich dotyczy 
terenów położonych w Górze w re-
jonie ul. Szamotulskiej, a kolejny 
Sadów w rejonie ul. Technicznej. 
Rada postanowiła też o odstąpie-
niu od opracowania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
w Lusówku w rejonie ulic Tar-
nowskiej, Perkozowej, Trzcinowej 
i Grabowej część B. Ważnym punk-
tem obrad było przyjęcie wstępnych 
założeń do przygotowania projektu 
uchwały określającej zasady i wa-
runki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów standardów ja-
kościowych oraz rodzaju materia-
łów, z jakich mogą być wykonane. 
Przyjęta uchwała miała charakter 
intencyjny. Dotyczyła funkcjono-
wania na terenie naszej Gminy tzw. 
„ustawy krajobrazowej”, która po-
móc ma w oczyszczeniu przestrzeni 
głównie z niekontrolowanego cha-
osu reklamowego. 

Sesja, jaka odbyła się 15 grud-
nia, była spotkaniem opłatkowym. 
Zgromadzili się na nim reprezen-
tanci całej samorządowej społecz-
ności. Łamano się wspomnianym 
opłatkiem przekazując życzenia. 
Spotkanie stało się też okazją do 
podsumowań na temat tego co osią-
gnęliśmy i jak działaliśmy w mija-
jącym roku, a także do snucia pla-
nów na przyszłość. By duchowe 
przeżycia były pełniejsze z oko-
licznościowym programem wystą-
pił chór ze Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Przeźmiero-
wie. Nie do przecenienia dla pod-
niosłego, duchowego charakteru 
tego spotkania był też fakt uczest-
nictwa w nim księży proboszczów 
z parafii w Tarnowie Podgórnym, 
Przeźmierowie i Ceradzu Kościel-
nym. 

30 grudnia odbyła się sesja ro-
bocza, w której programie było 

21 projektów uchwał, wśród nich 
i ten dotyczący przyjęcia budżetu 
Gminy na 2016 rok. Najważniejsze 
z projektów dotyczyły omówieniu 
i zaakceptowaniu kosmetycznych 
zmian i przesunięć w budżecie jesz-
cze na 2015 rok. 

Rada zapoznawszy się ze szcze-
gółowymi powodami opóźnień 
w wydatkach majątkowych wyra-
ziła również zgodę na rzeczowy 
i finansowy kształt listy tzw. wy-
datków niewygasających. Inwesty-
cje na niej ujęte będą realizowane 
ze środków tegorocznego budżetu 
i w myśl Ustawy o Finansach Pu-
blicznych muszą być zakończone 
(i rozliczone) do końca czerwca 
2016r. Jednymi z najistotniejszych, 
a zarazem najdłużej dyskutowa-
nych projektów uchwał byłe te do-
tyczące zatwierdzenia taryf Tar-
nowskiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków na 2016 r. oraz planu inwe-
stycyjnego Spółki w powyższym 
zakresie na lata 2016-2018. Po krót-
kiej przerwie przystąpiono do reali-
zacji najważniejszego z punktów 
omawianej sesji – przyjęcia uchwa-
ły o budżecie Gminy na 2016 r. 
Rada pracowała nad wyrobieniem 
sobie opinii o projekcie tego do-
kumentu przez półtora miesiąca. 
W tym czasie odbyło się wiele po-
siedzeń komisji stałych. Wszystkie 
komisje po szczegółowej analizie 
oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta 
wydały pozytywną opinię o przed-
miotowym projekcie. Dyskusja, 
jaka wywiązała się podczas jego 
procedowania, ograniczyła się za-
tem głównie do zagadnień związa-
nych z wydatkami przeznaczonymi 
na inwestycje. W efekcie zarządzo-
nego głosowania na temat przyjęcia 
projektu budżetu Gminy na 2016 r 
okazało się, że wszyscy obecni na 
opisywanej sesji Radni głosowali 
za jego przyjęciem. Zagregowane 
informacje dotyczące budżetu znaj-
da Państwo wewnątrz tego numeru 
naszej gazety. Szczegóły dotyczą-
ce sesji zaś, na stronie internetowej 
Gminy. Następna sesja odbędzie się 
26 stycznia Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszam.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

W grudniu radni 

obradowali aż 3 razy
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 termy

Tarnowskie Termy w liczbach

Rok 2015 był dla Tarnowskich Term rokiem wielu 
wyzwań i intensywnego rozwoju. Przede wszystkim 
po latach prac projektowych i budowlanych w koń-

cówce maja otworzyliśmy obiekt dla mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne i wszystkich gości. Bez wątpienia wiele 
osób czekało na tego typu miejsce w tej części Powiatu Po-
znańskiego – bywały dni kiedy Tarnowskie Termy odwie-
dzało ponad 2 700 osób. Ale nie jest to jedyny rekord tego 
roku. W minione wakacje półkolonie dla dzieci zgromadziły 
aż 290 uczestników. Z kolei na zimową Akademię Pływania 
regularnie przychodzi 900 osób, które pod okiem doświad-
czonych trenerów doskonalą pływackie umiejętności.

Wyjątkowy był też Sylwester. Zorganizowaliśmy rodzinną 
muzyczną zabawę pod palmami i... w wodzie. Ponad trzysta 
osób, w tym dzieci, bawiło się doskonale. Wielu uczestni-
ków pytało o powtórzenie imprezy w karnawale.

Warte odnotowania jest to, że w okresie od 30 maja do 
30 grudnia 2015 roku Tarnowskie Termy odwiedziło 250 ty-
sięcy spragnionych wodnej rozrywki gości. To właśnie dla 
nich tworzymy i rozwijamy jeden z najnowocześniejszych 
parków wodnych w Polsce.

Zapraszamy Państwa do nas w nowym 2016 roku. Wyjąt-
kowych wrażeń na pewno nie zabraknie! 

 ~tt
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POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy!

Czas świąteczno-no-
woroczny zwykle za-
rezerwowany był dla 

najbliższych, był okazją do pod-
sumowań, refleksji i kreowania 
planów na przyszłość. Tym ra-
zem sytuacja polityczna sprawia, 
że  wciąż zaangażowani jesteśmy 
w bieżące sprawy polityczne. 
Nowe władze w ekspresowym 
tempie, często łamiąc wszelkie 
zasady i obyczaje, bez konsulta-
cji wprowadzają – często w go-
dzinach nocnych – zmiany, które 
z całą pewnością można uważać 
za niebezpieczne. Ustawa me-
dialna, kwestie służby cywilnej 
czy zamieszanie wokół Trybu-
nału Konstytucyjnego, to tylko 
kilka przykładów zmian, na któ-

Budżet Powiatu na 2016 rok 
uchwalony

Na trzynastej sesji, 16 
grudnia, radni Powiatu 
Poznańskiego uchwali-

li budżet na 2016 rok. Uchwa-
łę poparło 22 radnych z klubów 
Platformy Obywatelskiej, Nieza-
leżnych dla Powiatu i PSL. Rad-
ni PiS (6 osób) wstrzymali się od 
głosu. Głosowanie poprzedziło 

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja

przedstawienie opinii poszczegól-
nych komisji, oceny Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz dys-
kusja radnych. Szczególne emo-
cje wywołał wniosek radnych PiS 
o wykreślenie części wydatków 
na promocję i ochronę zabytków. 
Został on głosami większości od-
rzucony. 

Tegoroczny budżet to prawie 
249 mln dochodu, 250 mln wy-
datków i 1 mln kredytu na sfinan-
sowanie niedoboru budżetu. Po-
dobnie jak w latach poprzednich 
główne wydatki powiatu stano-
wią: 

•  oświata i wychowanie –  43,8 
mln, 

•  administracja publiczna – 40 
mln, 

•  pomoc i polityka społeczna – 
39 mln,

•  transport  i łączność (w tym 
utrzymanie dróg) – 19,6 mln, 

•  edukacyjna opieka wycho-
wawcza (ośrodki wycho-
wawcze, poradnie psycholo-
giczne) – 15 mln, 

•  ochrona zdrowia i profilakty-
ka zdrowotna – 10 mln, 

•  obsługa mieszkańców (geo-
dezja, nadzór budowlany) – 7 
mln

•  kultura i ochrona dziedzictwa 
naturalnego – 1,2 mln,

•  bezpieczeństwo (zarządzanie 
w sytuacjach kryzysowych, 
wsparcie dla straży pożar-
nych i policji) – 1,1 mln,

•  inne (gospodarka leśna, tu-
rystyka, sport, komisje woj-
skowe, spłaty zobowiązań, 
ochrona środowiska) – 44 
mln 

• „janosikowe” – 20 mln

Dziękując radnym za przyjęcie 
budżetu Starosta podkreślił, iż jest 
to budżet oszczędny i bezpieczny, 
jednocześnie zapewniający reali-
zację zadań samorządu powiato-
wego na przyzwoitym poziomie. 

Szczegóły: www.powiat.po-
znan.pl

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Tegoroczny budżet  
Powiatu Poznańskiego
to prawie 249 mln zł 
dochodu...

re patrzę z coraz większym nie-
pokojem. Między innymi dla-
tego postanowiłem się włączyć 
w działalność Komitetu Obrony 
Demokracji. Komitet łączy wiele 
różnych środowisk, między któ-
rymi panuje zgodność co do fun-
damentalnej kwestii – poszano-
wania państwa prawa. 

W polityce możemy się różnić 
co do wielu kwestii, ale powin-
niśmy respektować podstawo-
we zasady demokratyczne. Mam 
nadzieję, że to przesłanie dotrze 
również do rządzących, którzy 
zauważą, że pewnych granic nie 
można przekraczać. 

Niemniej jednak, z okazji 
Nowego Roku pragnę złożyć 
Wszystkim Czytelnikom najser-
deczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności i realizacji swoich 

planów. Oby był to dla nas do-
bry rok. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38
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Wiadomości brackie

Zgodnie z tradycją Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w Tarnowie Podgórnym Nowy Rok po-
witało w tarnowskim parku wystrzałem z ar-

maty brackiej. Miniony rok dla naszego bractwa był 
udany: zorganizowaliśmy z sukcesem kilka imprez 
strzeleckich, zwyczajowo braliśmy udział w wyda-
rzeniach organizowanych na terenie naszej Gminy, 
szczególnie mając na uwadze obchody świąt naro-
dowych. 

To dopiero się okaże. Będziemy o tym in-
formować w kolejnych wydaniach. 

Najpierw jednak o tym, co działo się 
w grudniu.

W przedświątecznej atmosferze odbyło się 
spotkanie z wizażystką Mają Stępień.

Pani Maja zadała sobie wiele trudu i poświęci-
ła bezinteresownie swój czas na przygotowanie 
gwiazdkowej niespodzianki. Wszystkie uczestniczki 
spotkania obdarowane zostały upominkami rzeczo-
wymi i bonami do sklepów i salonów kosmetycz-
nych. Dziękujemy serdecznie darczyńcom za miłą 
niespodziankę, a Pani Mai za pomysł i realizację.

Równie serdeczna, rodzinna atmosfera panowała 
na kolejnym spotkaniu kolędowo-opłatkowym. Za-
początkowały je dzieci i młodzież ze szkoły podsta-

10 stycznia nasze bractwo włączyło się w organizację Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, przeprowadzając zawody strzeleckie. Do-
chód przekazaliśmy na konto WOŚP. Ponadto wystawiliśmy na licyta-
cję wystrzał z armaty brackiej oraz karnet–wejściówkę na strzelnicę. 

Z początkiem roku chciałbym życzyć Wszystkim Państwu dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności, a strzelcom sukcesów sportowych.

Z brackim pozdrowieniem Prezes Stanisław Bączyk.

Terminarz imprez KBS Tarnowo Podgórne na rok 2016 r.
17 stycznia – strzelanie o tarczę św. Sebastiana, msza św. i opłatek,
23 stycznia – Bal Królewski
21 lutego – Walne Zebranie Członów KBS Tarnowo Podgórne
12 marca – strzelanie z okazji Dnia Kobiet 
3 maja –  strzelanie 3-majowe i strzelanie o tytuł Króla Zielonoświąt-

kowego KBS Tarnowo Podg.
28 maja –  uroczystości z okazji 20-tej rocznicy powstania KBS Tar-

nowo Podgórne
12 czerwca –  strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego Okręgu 

Szamotulskiego 
17 września – strzelanie o tytuł Króla Żniwnego KBS Tarnowo Podg.
25 września –  strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotul-

skiego 
22 października – strzelanie o Przechodni Puchar Prezesa ZKBS RP 
11 listopada –  X Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległo-

ściowe,
3 grudnia – Turniej Mikołajkowy 

Co nam Nowy Rok da w darze?
wowej w Lusowie. Jasełka 
w ich wykonaniu podkre-
ślały znaczenie miłości, 
w różnym tego słowa zna-
czeniu. Wzbogaciły spotka-
nie i dostarczyły nam wiele 

wzruszeń. Dziękujemy młodym 
aktorom i ich opiekunom za po-
święcony czas i trud włożony 
w przygotowanie i zaprezentowa-
nie przedstawienia.

Po przełamaniu się opłatkiem 
i złożeniu życzeń był czas na 
wspólne śpiewanie pięknych, pol-
skich kolęd i przyjacielskie roz-
mowy przy bogato zastawionym 
stole, pysznościami przygoto-
wanymi i przyniesionymi przez 
uczestników uroczystości.

Styczeń – czas WOŚP. Od kil-
ku lat gramy w Orkiestrze w ten 
sam sposób: organizując „Kącik 
Wędrującej Książki”. Za symbo-
liczną złotówkę możemy nabyć 
książki, wcześniej przeczytane. 
Można również przynieść na na-
sze stoisko pozycje, do których 
nie wracamy. W drugiej połowie 
stycznia ferie zimowe. W tym 
czasie nie będzie zajęć. 

W najbliższym czasie proponu-
jemy następujące wykłady: 

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

3 lutego – dr Adam Dwora-
czyk: Jednostka wobec dylema-
tów etycznych.

17 lutego – dr n. med. Alicja 
Brożek: Współpraca lekarza z pa-
cjentem i jego rodziną.

Zapraszamy zainteresowanych 
powyższą tematyką.

W sobotę, 30 stycznia, w świe-
tlicy wiejskiej w Lusowie odbę-
dzie się kolejna już zabawa kar-
nawałowa. Zapewniamy dobrą 
zabawę. Liczba miejsc ograni-
czona. Szczegółowe informacje 
w biurze.

Naszym koleżankom i kole-
gom, sympatykom, darczyńcom 
i wszystkim życzliwym składamy 
z serca płynące życzenia. Niech 
Nowy Rok 2016 przyniesie wiele 
radosnych chwil, da dobre zdro-
wie, pozwoli na realizację pla-
nów, spełni marzenia i zapewni 
spokojne życie w gronie rodziny 
i najbliższych.

~ Maria Zgoła UTW
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich 
członków, że 31 stycznia odbędzie się zebra-

nie sprawozdawcze Koła za 2015 rok. Zebranie od-
będzie się w sali GKS Tarnovia przy ul. 23 Paździer-
nika o 10.00. Drugi termin – o godz. 10.15.

W programie: sprawozdanie zarządu Koła za 2015 
rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego, przedstawienie preliminarza budżetowe-
go i planu pracy na 2016 rok, wręczenie pucharów za 
Grand Prix Koła 2015 i wolne głosy i wnioski.

Wiadomości wędkarskie

Ważne dla wędkarzy z Przeźmierowa

Uwaga: sekretariat Koła prze-
niesiony na ul. Sportową 1 (Ośro-
dek Zdrowia, wejście główne, a 
następnie zejście klatką schodo-
wą w część piwniczną, zgodnie 
z oznakowaniem). Sekretariat 
czynny w każdy wtorek w godz. 
18.00-20.00. tel. informacyjny 
508 507 980 lub 517 586 261.

Wyniki końcowe konkursu 
Grand Prix 2015 r.:

Seniorzy: I miejsce Piotr Lima, 
II – Rafał Sikorski, III – Łukasz 
Rozmus

Juniorzy: I miejsce Oskar Pa-
zgrat, II – Kinga Bączyk, III – 
Bartosz Surma.

Zwycięzcom gratulujemy!

~ Marek Perz
Prezes Koła

Po raz szósty ulicami Poznania przeszedł „Or-
szak Trzech Króli”. Kolorowy pochód w sym-
bolicznych koronach wśród płatków śniegu 

prowadzony przez Kacpra, Melchiora i Baltazara po-
witał Dzieciątko Jezus. Uczestnicy nie przestraszyli 
się ani śniegu, ani mrozu. Radosne kolędowanie roz-
brzmiewało na trasie od Placu Wolności do Starego 
Rynku zakłócane przez diabłów i przerywane scen-
kami z udziałem postaci biblijnych.

Tegoroczny Orszak nawiązywał do zbliżającej się 
1 050 rocznicy Chrztu Polski. Na koronach umiesz-
czono datę 966 i 2016, a wśród postaci historycznych 
znajdujących się na trasie przemarszu pojawili się 
Mieszko I i jego żona Dobrawa.

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” od pięciu lat 
wspiera to wydarzenie zajmując się rozdawaniem 
rekwizytów orszakowych: koron i śpiewników oraz 
zbiórką funduszy. Jak co roku rozdawaliśmy cukierki 
dla najmłodszych i nie tylko…

Orszak Trzech Króli rozpoczy-
na realizację programu działania 
Fundacji na 2016 rok. Ale po-
czątek roku to także czas podsu-
mowań. W 2015 roku zrealizo-
waliśmy wszystkie zamierzenia: 
wspieraliśmy podopiecznych na-
szej Fundacji, zorganizowaliśmy 
spotkanie noworoczne w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 109 w Kie-
krzu, Dzień Dziecka oraz festyn 
„Otoczmy Troską Dzieci’ w Prze-
źmierowie, włączyliśmy się w or-

ganizację „Orszaku Trzech Króli” 
i „Marszu dla Życia” w Poznaniu.

Wszystkie nasze działania po-
zwoliły nam zrealizować cele 
Fundacji: wspieranie i ochrona 
życia, pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, organizowanie 
i propagowanie wolontariatu.

Wszystkim, którzy wspierali 
działania Fundacji, dziękujemy.

Zarząd Fundacji  
„Otoczmy Troską Życie” 

~ Barbara Nowak  
i Violetta Ciesielska

Orszak Trzech Króli

Zarząd Koła PZW w Przeźmierowie zaprasza 
członków i sympatyków Koła na coroczne ze-
branie sprawozdawcze za 2015 rok. Odbędzie 

się ono 24 stycznia o 12.00 w „starej kotłowni” przy 
Szkole Podstawowej w Przeźmierowie ul. Kościelna 

46/48.  Na zebraniu przedstawione zostaną plany na 2016. Będzie rów-
nież możliwość opłacenia składek. 

~ Janusz Jagiełka
Prezes Koła
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W dniach 19 – 20 grudnia w przeźmierow-
skiej szkole podstawowej miała miejsce 
wystawa gołębi pocztowych Polskie-

go Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okrę-
gu Poznań. Hodowcy z Wielkopolski zaprezento-
wali 300 najlepszych swoich zawodników. Spośród 
nich wyłoniono 41 reprezentantów na Ogólnopol-
ską Wystawę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się 
w Sosnowcu, w dn. 15 – 17 stycznia 2016 roku.

Gołębie rywalizują w kilku kategoriach:
• Kategorie „Sport”
• Kat. A – loty od 100 – 400 km,
• Kat. B 300 – 600 km,
• Kat. C powyżej 500 km,
• Kat. D – suma trzech powyższych kategorii
• Kat. M (maraton) loty powyżej 700 km
• Kategoria „Standard” – tutaj gołębie, najogólniej 

rzecz ujmując, oceniane są za urodę.
 
Kulminacyjnym punktem imprezy było wręczanie 

trofeów sportowych najlepszym hodowcom Wielko-
polski za osiągnięcia w sezonie 2015. W uroczystości 
wziął udział Wójt Tadeusz Czajka, który został uhono-
rowany Srebrną Odznaką Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych. Dekoracji dokonał prezes 
Okręgu Poznań PZHGP Janusz Zarzyński.

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców Przeźmierowa i nie tylko.

Myślę, że warto przy tej okazji przybliżyć Czytelni-
kom historię hodowli gołębi pocztowych oraz podać 
kilka ciekawostek związanych z tym tematem. 

Oswojenie, a następnie udomowienie gołębia na-
stąpiło najprawdopodobniej w Fenicji ok. 5 tys. lat 
p.n.e. Praktyczne wykorzystanie gołębi pocztowych do 
przesyłania wiadomości znane jest ze starożytnej Per-
sji i Egiptu i liczy sobie co najmniej 5 000 lat. Na taką 
datę wskazuje malowidło ścienne w świątyni egipskiej, 
pokazujące wypuszczenie gołębi przy okazji koronacji 
faraona. Również w starożytnej Grecji i Egipcie, a póź-
niej także w Rzymie w I wieku p.n.e. wykorzystywano 
gołębie chociażby do przekazu różnych drobnych prze-
syłek – ze statków na ląd lub odwrotnie.

W czasach nowożytnych, w trakcie obu wojen świa-
towych, wiadomości przenoszone przez gołębie ra-
towały tysiące ludzkich istnień. Dostarczały także 
materiały wywiadowcze, za co odznaczane były naj-
wyższymi medalami wojskowymi. 

Podczas II Wojny Światowej gołębie stały się nie-
zbędnym wyposażeniem samolotów i statków obu 
stron konfliktu. Ich zadaniem było dostarczenie in-
formacji ze współrzędnymi zestrzelenia lub zatopie-
nia jednostki. Jednym z takich ptaków była angielska 
gołębica „Winkie”, która znajdowała się na pokładzie 
brytyjskiego samolotu wykonującego zadanie u wy-
brzeży Norwegii. W drodze powrotnej samolot spadł 
do Morza Północnego. „Winkie” przebyła dystans 200 

Hodowcy gołębi w Przeźmierowie

km, jaki dzielił rozbity samolot od 
bazy, pomimo iż cała umazana była 
smarem i paliwem samolotowym. 
Na podstawie czasu jej lotu udało 
się obliczyć przybliżone miejsce 
katastrofy. Wznowione poszuki-
wania pozwoliły odnaleźć załogę. 
„Winki” była pierwszym z 32 go-
łębi odznaczonych za swoje zasłu-
gi medalem Dickin – odpowiedni-
kiem angielskiego Krzyża Wiktorii 
i amerykańskiego Medalu Honoru.

Po zakończeniu II wojny świa-
towej wystawiono w Londynie po-
mnik upamiętniający dzielne gołę-
bie, które nie zważając na własne 
życie pełniły rolę wojskowych po-
słańców. Należy pamiętać, że pta-
ki te częstokroć leciały po kilka-
dziesiąt kilometrów, ostrzeliwane 
przez wrogich żołnierzy i atakowa-
ne przez sokoły.

* * * * *
Współczesny gołąb pocztowy 

(sportowy) został wyhodowany 
w Belgii w drugiej połowie XIX 
wieku i od tego czasu rozpoczęto 
w Europie loty powrotne o charak-
terze sportowym. 

W Polsce początki organizowa-
nia się hodowców w związki (to-
warzystwa) datują się na począ-
tek lat dwudziestych XX wieku. 
Po I Wojnie Światowej, w 1921 
roku, w Poznaniu powstała licząca 
15 członków sekcja, która weszła 
w skład Polskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego. Niebawem sek-
cja odłączyła się od P.T.O i prze-
kształciła w Towarzystwo Hodow-

ców Gołębi Pocztowych. W 1922 
roku Towarzystwo zrzesza już 80 
hodowców, którzy łącznie posiada-
ją ok. 2 000 gołębi. W ślad za Po-
znaniem zaczęły powstawać po-
dobne Towarzystwa w Ostrowie, 
Lesznie, Rawiczu, Śremie, Zbą-
szyniu, Odolanowie, Kościanie 
i innych miejscowościach Wiel-
kopolski. W 1924 r. liczba hodow-
ców w Wielkopolsce tak wzrosła, 
że spowodowało to konieczność 
zorganizowania w marcu 1924 r. 
Okręgowego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych jako Centrali. 
Obecnie w Polsce zrzeszonych jest 
45 000 hodowców gołębi poczto-
wych, a Okręg Poznań PZHGP li-
czy ok. 950 członków. Hodowcy 
wielkopolscy od lat odnoszą liczne 
sukcesy na wystawach krajowych 
jak i na arenie międzynarodowej – 
np. złoty medal olimpijski kol. Ta-
deusz Zobla.

~ Janusz Zarzyński
Prezes Okręgu Poznań PZHGP

Gołębie pocztowe potrafią:

-  pokonując trasę do 800 km 
osiągnąć przeciętnie prędkość 
75 - 80 km/godz., a w sprzy-
jających warunkach, na krót-
szych dystansach ponad 120 
km/godz.

-  wrócić do macierzystego go-
łębnika z odległości 3 000 km

-  odnaleźć drogę do swojego 
domu nawet po kilku latach
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Życie codziennie przynosi nam i wyzwania, i ra-
dości. Żyjąc w ciągłym biegu rzadko udaje nam 
się zatrzymać i spojrzeć na siebie i nasze myśli 

z dystansem. Tymczasem w trudnych chwilach mamy 
naturalną tendencję do popadania w poczucie zagro-
żenia, lęku, obaw, frustracji, nadmiernego stresu itp. 
Nasze myśli wspierają te mało przyjazne stany, a my 
rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy sko-
rzystać z podejścia mindfulness – praktyki uważno-
ści: zauważyć daną myśl i odpuścić, czyli pozwolić 
jej przepłynąć. Za dwie sekundy umysł wyprodukuje 
kolejną myśl, a potem kolejną i tak dalej. 

Często za bardzo przejmujemy się myślami, które 
obniżają naszą energię życiową. Do tego dochodzi 
jeszcze samoocena i samokrytyka, gdy mówisz do 
siebie np.: „To się nie uda, bo NIGDY mi się nic nie 
udaje” albo „ZAWSZE muszę zrobić/powiedzieć coś 
głupiego”. Takie podejście wiąże się też z obawą, co 
pomyślą o tobie inni, jak wypadniesz w ich oczach. 
Ale to, co pomyślą inni ludzie, leży poza twoją kontro-
lą. Nieważne, jak dobry czy dobra jesteś w pewnych 
dziedzinach… i tak nie uda ci się zadowolić wszyst-
kich i to nie powinno być twoim celem. 

Zamiast angażować się w nadmierne emocje i oce-
ny (a jako Polacy od pokoleń mamy do tego kulturo-
we skłonności), skup się na sobie i na tym, co jest dla 
ciebie naprawdę ważne. Wszystko bowiem ma swój 
cel i dzieje sie po coś – albo ty się uczysz, albo inni 
uczą się od ciebie, albo – i to jest chyba przypadek 
najczęstszy – wszyscy wynoszą długofalowe korzyści 

Masz ochotę zaszaleć? Okres karnawałowy 
to najlepsza z możliwych okazji. Jedną z 
moich propozycji na ten sezon jest mocno 

podkreślone oko.

Szczęście czy pech? Jak zachować dystans  
i przestać oceniać bez potrzeby?

z danego doświadczenia, nawet je-
śli początkowo skłonni są oceniać 
je jako negatywne. 

Poniżej krótka historyjka anoni-
mowego autorstwa:

Był raz starzec, który miał syna 
jedynaka i konia. Pewnego dnia 
koń wyrwał się z zagrody i uciekł 
na wzgórza.

 - Uciekł ci koń? A to pech! - 
mówili sąsiedzi.

 - Czemu tak mówicie? - pytał 
stary. - Skąd wiecie, że to pech?

 I rzeczywiście, następnej nocy 
koń wrócił do zagrody, gdzie go 
zawsze karmiono i pojono, pro-
wadząc ze sobą tuzin dzikich koni. 
Syn gospodarza zobaczył je, wy-
mknął się bocznym wyjściem 
i zamknął bramę. Nagle mieli te-
raz trzynaście koni zamiast żadne-
go. Sąsiedzi usłyszeli dobrą wieść 
i pobiegli do gospodarza.

 - Trzynaście koni! Ale ty masz 
szczęście! On zaś odparł:

 - Skąd wiecie, czy to szczęście?
 Parę dni potem jego syn pró-

bował ujeżdżać jednego z dzikich 
koni; został zrzucony i złamał 

nogę. Sąsiedzi znów przyszli wy-
głosić kolejny pochopny sąd:

 - Twój syn złamał nogę. To ci pech! 
Mądry gospodarz znów odrzekł:

 - Skąd wiecie, czy to pech?
 I rzeczywiście, niedługo potem 

w okolicy pojawił się dowódca 
wojskowy i zorganizowano pobór. 
Wszyscy sprawni młodzieńcy zo-
stali wzięci do armii i wysłani na 
wojnę, z której nigdy nie wrócili. 
A syn gospodarza ocalał, bo miał 
złamaną nogę…

C z y t a j  c a ł o ś ć  n a  
www.mindfulcultures.pl 

~ mgr Katarzyna Weiss,  
www.lingwest.com 

Pomysł na karnawał - „mocne oko”
Moje propozycje są dalekie od 

minimalizmu, za to efektowne, 
kolorowe, idealne na imprezę. Bo 
jak szaleć, to tylko w karnawale.

Jeśli zwykle przyświeca Wam 
zasada: im mniej, tym lepiej. Tym 
razem zróbcie wyjątek. Karna-
wał to czas szaleństwa. Warto się 
zatem wyróżnić nietuzinkowym 
make-upem.

Klasyczny makijaż oka tzw. 
„smoky eyes”, jest głównie ko-
jarzony z makijażem przy użyciu 
czarnej kredki i szarego cienia. 
Nic bardziej mylnego, „smoky 
eyes” to technika dekorowania 
oka. Tego rodzaju makijaż może 
mieć różne barwy, może być tak-
że bardzo błyszczący, a nadal bę-
dzie to „smoky eyes”. 

W karnawale bez obaw moż-
na użyć ozdobnych kryształków, 
sparkli lub dużej ilości brokatu. 
To nie czas na subtelny make up. 
Tym razem warto wybrać coś zu-
pełnie innego. 

Proponuję mocny, szalony ma-
kijaż w kolorach granatu, ciem-
nego fioletu i butelkowej ziele-
ni? Dlaczego by nie? Kolorowo, 
wręcz bajecznie, artystycznie i z 
fantazją. W karnawale warto po-
stawić na mocny akcent, a nawet 
na przerysowany makijaż, w koń-
cu to jedna z niewielu okazji, by 
pobawić się także swoim wize-
runkiem. Polecam wszystkim ko-
bietom, niezależnie od wieku. 

~ Maja Wachowska
wizaż i stylizacja

www.majawachowska.pl
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Najczęstsze przypadki
W czasie zimy często dochodzi do upadków, które 

spowodowane są poślizgnięciem się na oblodzonym 
czy zaśnieżonym chodniku. Mogą skutkować one:

- stłuczeniami, gdy uraz dotyczy mięśni, skóry i 
tkanki podskórnej, a objawia się wystąpieniem sinia-
ków i krwiaka,

- skręceniem stawu, gdy dochodzi do naciągnięcia, 
naderwania lub całkowitego zerwania więzadeł i/lub 
torebki stawowej, czyli włóknistych struktur mocu-
jących i stabilizujących stawy,

- zwichnięciem stawu, które ma miejsce rzadziej 
niż skręcenie, a polega na przemieszczaniu się, 
względem siebie, powierzchni stawowych kości, 
które tworzą staw,

- złamaniem, które następuje przy dużej sile urazu.

Zimowe kontuzje Jak postępować po urazie?
- po pojawieniu się obrzęku czy bólu, nie próbujemy rozruszać uszko-

dzonego stawu czy kończyny,
- szybko zdejmujemy z uszkodzonej kończyny buty, biżuterię czy ze-

garek, gdyż obrzęk uniemożliwi potem ich usunięcie,
- przeciwdziałamy narastaniu obrzęku poprzez uniesienie bolącego 

miejsca (ręka na temblaku czy stopa na krześle), natomiast ból łagodzi-
my poprzez okłady z lodu,

- w przypadku podejrzenia złamania, unieruchamiamy dwa sąsiednie 
stawy, za pomocą kija czy deseczek.

Wizyta u ortopedy
Ze względu na podobieństwo objawów kontuzji, które mogą przy-

trafić się po poślizgnięciu, trudno od razu określić jej rodzaj. Właściwe 
rozpoznanie, które decyduje o sposobie leczenia, postawić może jedy-
nie lekarz po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu prześwietlenia. 

www.otimedica.pl

Zanim zamieszkałem na wsi przez kilka lat 
mieszkałem na Wildzie. Ładna kamienica po-
łożona jest tak, że nie słychać odgłosów z uli-

cy. Naprawdę dobre miejsce do mieszkania, bo obok 
park i rzeka, a do „rynkasia”  tak blisko, że z zaba-
wy młodzieżowej można wracać na piechotę. Spo-
kój i cisza mącone były czasami jedynie przez dzieci 
bawiące się na podwórku. I wszystko byłoby piękne 
gdyby nie…..

Ponieważ zawsze jest jakieś „gdyby nie” albo 
„ale”, u nas był Riki. Ja mieszkałem na pierwszym 
piętrze, a Riki na trzecim. Spokojny, wiekowy już 
jamnik naprawdę nie wadził nikomu. Nikt nie mógł-
by nawet podejrzewać, że w domu mieszka pies do 
momentu, w którym Riki nie wychodził na spacer. 
Wtedy zaczynała się jazda. Cała okolica wiedziała, 
że wychodzi właśnie ON. Głośny koncert zaczynał 
się na trzecim piętrze, a kończył na parterze, albo od-
wrotnie, bo kiedy Riki wracał, to też o tym krzyczał. 
Trzecie piętro to nie aż tak wysoko, ale ponieważ 
Riki się nie spieszył i dreptał krokiem Frankensztaj-
na, to wydawało się, że trwa to wieczność. Nie było 
u nas bezrobotnych, bo wyjście do pracy było jedy-
nym ratunkiem, żeby nie zwariować. Tym bardziej, 
że Riki wychodził na spacer kilka razy dziennie. 

Takich „wyjców i szczekaczy” można spotkać na 
każdym kroku i wszystkie z nich mają coś do po-
wiedzenia w podobnych sytuacjach, chociaż często 
widać między nimi różnice w sposobie wyrażania sa-
mego siebie. W dużej lecznicy, w której kiedyś pra-
cowałem, był także hotel. Do tego hotelu, co pewien 
czas trafiał Edgar, dalmatyńczyk, którego pan wyjeż-
dżał służbowo. Edgar pobijał wszelkie rekordy. Uja-
dał przez cały czas pobytu w hotelu, niezależnie od 
tego czy były to dwa dni czy tydzień. Po takim po-
bycie pies wracał do domu wymęczony swoimi wy-

RIKI
czynami, a wszyscy pracownicy 
mieli nadzieję, że już się nigdy 
nie pojawi. Ale Edgar wracał jak 
Terminator.

Moris szczeka zawsze, gdy wła-
ściciele wychodzą z domu, ale po-
nieważ trwa to tylko kilkanaście 
minut, więc sąsiad ma nadzieję, 
że będzie żył jak najdłużej i nie 
zastąpi go Bari, który wyje przez 
cały czas nieobecności domowni-
ków. Baron głupi nie jest i wie, że 
na chleb trzeba zarobić, więc nie 
reaguje, gdy jego pan wychodzi 
do pracy. Ale nie daj Boże wyjść 
bez niego, gdzie indziej, nawet 
w rutynowej porze wyjścia do 
pracy. Wtedy nie daruje nikomu. 
Czarek szczeka, gdy przychodzą 
goście, Ozzy – kiedy goście wy-
chodzą. Figa wydziera się, kiedy 
wyczuje w pobliżu jakiegoś psa, 
a Sisi tak reaguje na każdego kota. 
Natomiast Rocky daje znać o so-
bie, gdy ktoś przechodzi obok 
jego drzwi.

I jak sobie poradzić z tymi 
wszystkimi krzykaczami, którzy 
nas otaczają?

Podawanie środków farmakolo-
gicznego uspokajania, o co często 
proszą właściciele nie do końca 
ma sens. Nie można ich podawać 
wiecznie, a poza tym na kacu po-
lekowym może być jeszcze go-
rzej. Łagodne, naturalne środki 

mające „zwiększać uczucie zado-
wolenia” w głowie, działają albo 
nie działają. Podobnie jest z ob-
rożami behawioralnymi i innymi 
środkami zawierającymi feromo-
ny. Można się zwrócić o poradę 
do tresera czy zaklinacza, bo być 
może w niektórych przypadkach 
sprawę rozwiąże odpowiednia 
tresura.

Nie ma jednak złotego środka 
i nie jest wykluczone, że pozosta-
je nam pokochać te wszystkie wy-
dzierające się stwory. Ale wiado-
mo jak to jest z miłością.

Któregoś dnia zdałem sobie 
sprawę z tego, że już od dawna nie 
słyszałem Rikusia. Zapukałem do  
jego drzwi. Okazało się, że biedak 
przestał chodzić i na spacery jest 
wynoszony czego, jak prawdziwy 
twardziel już nie oznajmiał świa-
tu. Po śmierci znienawidzonego 
sąsiada łza mi się zakręciła w oku, 
a w ciche niedzielne dni okazały 
się zbyt ciche.

Wyprowadziłem się na wieś do 
Przeźmierowa. Szczekające psy 
słychać tylko z oddali, ale za to 
szum ulicy, warczące samocho-
dy i ich klaksony budzą mnie co 
rano. Być może wrócę kiedyś na 
cichą Wildę i będzie tam na mnie 
czekał jakiś następca Rikusia.

~ Paszczak 
paszkosum@wp.pl 
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ferie zimowe z KSIĄŻKĄ, bo książka to … do-
bre lekarstwo na nudę. 

Z książka nigdy się nie nudzimy. Biblioteka w Tar-
nowie Podgórnym nie ma przerwy w pracy i zapra-
sza wszystkich zainteresowanych w stałych godzi-
nach. Dostęp do książki, a więc do intelektualnej 
rozrywki jest i można z niego korzystać w czasie fe-
rii zimowych.

 Zapraszamy dzieci i młodzież.
Wyprawa do Biblioteki, zapoznanie z księgozbio-

rem, założenie karty – mogą być ciekawą przygodą dla 
najmłodszych. A samodzielny wybór książek to dodat-
kowa zachęta do zainteresowania lekturą. Szczegól-
nie, że wybór jest duży: są ciekawe nowości, książki 
obrazkowe, audiobooki w interpretacji znanych ak-
torów, a także książki anglojęzyczne na różnym po-
ziomie. Także dla dzieci starszych i młodzieży. To ła-
twa droga do poszerzenia umiejętności językowych.  
Najważniejsze jest samo czytanie. Waż-
ne, by dziecko poczuło, że czytanie mu coś 
daje i że rozumie to, co czyta. Aby traktowa-
ło to jak kolejną zabawę i miło spędzony czas.  
Codzienna kultura czytelnicza wokół dziecka, ob-
serwowanie osób czytających wokół siebie i czy-
tanie najmłodszym chociaż 20 minut dziennie to 
dobra droga do traktowania lektury jako przyjem-
ności, jako dodatkowej formy do spędzania wolne-
go czasu. Zawsze jest to alternatywa na odciągnie-

Popołudnie z kulturą 
Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym 

zaprasza na spotkanie z Michałem Rusinkiem, 
pisarzem, poetą, tłumaczem, sekretarzem noblistki 

Wisławy Szymborskiej – 8 lutego, godz. 17.00

cie od komputera, gier, tabletów.  
W 2015 roku przeprowadzono 
badania wśród dzieci i młodzie-
ży i wybrano najciekawsze wg 
nich książki. Tytuły, które wzbu-
dziły największe zainteresowanie 
dzieci i młodzieży, są dostępne 
w naszych placówkach. To kla-
syka literatury dziecięcej, ale 
także (a może przede wszyst-
kim) najnowsze i najmodniej-
sze tytuły i najlepsi współcześni 
twórcy. Polecamy, zapraszamy. 
Ciekawostki ze świata książki. 
Imprez książkowych w 2015 w 
Polsce, zasługujących na uwa-
gę, było sporo, mimo że trud-
no było im się przebić na pierw-
sze strony gazet czy telewizji. 
A oto najciekawsze i największe 
wydarzenia z książką w tle: 

Tradycyjnie w Warszawie od-
były się VI Warszawskie Targi 
Książki – ponad 850 wystawców 
z 29 krajów. W Warszawie tak-
że odbyły się Targi Książki Arty-
stycznej oraz Targi Książki Ku-
linarnej. W Krakowie XIX już 

Międzynarodowe Targi Książki, 
na których swój dorobek prezen-
towało ponad 500 wystawców. 
Wrocław – Europejska Stoli-
ca Kultury i Światowa Stolica 
Książki w 2016 roku – to mia-
sto corocznych Targów Książki 
dla Dzieci i Młodzieży i organi-
zator XXI Wrocławskich Targów 
Książki Naukowej. W Poznaniu, 
tradycyjnie już od 15 lat odbywa-
ją się Targi Książki Dziecięcej. 
W Katowicach Śląskie Targi 
Książki, a w Łodzi V Salon Cie-
kawej Książki. Miastem Między-
narodowych Targów Książki był 
również Białystok. Wszystkie te 
spotkania książkowe to ważne 
wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym i edukacyjnym, promujące 
dobrą literaturę i wybitnych twór-
ców, nie tylko polskich. To także 
dobry sposób na spędzenie wolne-
go czasu. Targi książki odbywają 
się na całym świecie, są ważnym 
elementem życia kulturalnego, 
więc także u nas wzrasta ranga 
takich wydarzeń. Rok 2016 przy-
niesie zapewne możliwość spo-
tkania z kulturą książkową na 
wielu imprezach targowych w ca-
łym kraju.

~ I.B.

Na początku każdego roku mieszkańcy naszej Gminy mają oka-
zję wspólnie pośpiewać kolędy. Nie inaczej będzie tym razem, 
podczas dorocznego kolędowania z Kołem Śpiewu im. Feliksa 

Nowowiejskiego. 
Koło Śpiewu, które w tym roku obchodzić będzie imponujący jubileusz 

95-lecia działalności, na co dzień wykonuje pieśni patriotyczne, opraco-
wania melodii ludowych, muzykę sakralną i rozrywkową, w tym znane 
tematy filmowe. Zespół, którego prezesem jest Romualda Duda, a dyry-
gentem Szczepan Tomczak, od lat rozwija też bogaty program kolędowy. 

To właśnie piękne, polskie kolędy wypełnią spotkanie, które odbędzie 
się w niedzielę, 17 stycznia o godz. 15 w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk

Pośpiewaj kolędy razem z chórem
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 gok Afisz

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

„Śpiewamy kolędy” z Kołem Śpiewu
im. Feliksa Nowowiejskiego
niedziela, 17 stycznia godz. 15
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Rachel czy Pepka, czyli geszefty, 
szmoncesy i kłopoty Singera” - spektakl 
piątek, 22 stycznia godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

„Dylanie na ekranie” - spektakl
Teatru Tańca Sortownia
sobota, 30 stycznia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Maciej Maleńczuk 
z zespołem Jazz For Idiots
piątek, 5 lutego godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

John Porter
- koncert z okazji Walentynek
sobota, 13 lutego godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 25 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Smooth Jazz
Quartet gra piosenki S. Krajewskiego
sobota, 20 lutego godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) w godz. 9-12 i 17-20 
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl   
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„Rachel czy Pepka, czyli geszefty, szmonce-
sy i kłopoty Singera” – to tytuł spektaklu Mariusza 
Marczyka, który zawita w styczniu do Tarnowa Pod-
górnego.

Opowiada on historię Hirsza Singera, który stał 
się pierwowzorem postaci Żyda z „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. – Choć sam Singer nosił w so-
bie smutek zdarzeń i kłopotów, jakie spadły na niego 
po premierze „Wesela” w 1901 r. Śledzimy jego opo-
wieść i raz po raz „potykamy się” o jakieś zabawne 
szmoncesy i geszefty, które z całą pewnością w obfi-
tości krążyły po kancelariach adwokackich Krakowa 
przełomu XIX i XX wieku. Gestykulacja, zachowa-
nie, sposób wysławiania się, zwłaszcza akcent zadzi-
wia, a czasem śmieszy swoją odmiennością – a prze-
cież ta egzotyka, jeszcze nie tak dawno była obecna 
na ulicach naszych miast. Jeśli dodamy do tego mu-
zykę, taniec i piosenki żydowskie, a nade wszystko 
wspomniany już humor – może okazać się, że niemal 
90 minut spędzonych w towarzystwie Singera, jego 
córki Pepki oraz adwokata Waschutza będzie dla wi-
dzów źródłem  teatralnej satysfakcji – zapowiadają 
twórcy spektaklu..

Występuje w nim trójka aktorów: Lidia Marczyk, 
Jerzy Miedziński i twórca spektaklu Mariusz Mar-
czyk. Jest on postacią nietuzinkową, autorem powie-

Komediowy spektakl o Żydzie z „Wesela”

ści, dramatów i książek poetyckich, a także mistrzem żywego słowa, 
który zdobył Grand Prix im. Mieczysława Kolarczyka na Międzynaro-
dowym Festiwalu Sztuki Słowa w Poznaniu. W ubiegłym roku mogli-
śmy w Tarnowie Podgórnym oglądać jego poprzedni spektakl „Separa-
cja”, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Na najnowszą komedię zapraszamy w piątek, 22 stycznia o godz. 
19 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 zł 
dostępne są w miejscu imprezy (w godz. 15-20), siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (w godz. 
9-12 i 17-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

Nowe oblicze Macieja Maleńczuka

Kontrowersyjny, wyrazi-
sty, przyciągający uwa-
gę. Taki zawsze był Ma-

ciej Maleńczuk, niezależnie, czy 
występował solo, w rockowych 
Homo Twist, Pudelsach, czy 
z „biesiadnym” zespołem Psycho-
dancing. Zawsze idzie nieco pod 
prąd. Tym razem proponuje słu-
chaczom nowy pomysł – zespół 
Jazz For Idiots, z którym wystą-
pi w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo.

Nowa grupa, według samego 
twórcy ma „przekłuwać nadęty 
balon jazzu”, ostatnio ulubione-
go gatunku Maleńczuka. – Winą 
jazzmanów jest intelektualizm 
i scholastyczne wyrafinowanie – 
skutecznie odsunęło to szeroką 
widownię. Tutaj tego nie ma – jest 
pewien pierwotny zgrzyt i dużo 
rytmu – opisuje nowy projekt arty-
sta, który coraz częściej rezygnu-
je ze śpiewu na rzecz saksofonu. 
I prowokuje opisem nowej forma-

cji: Gramy jazz dla niedorozwi-
niętych, niedouczonych i ogólnie 
nieobytych. Nie wstydź się tego, 
że jesteś idiotą, gdyż jesteś Idio-
tą przez duże I! Jesteś dla mnie 
ważna / ważny i zawsze pojedyn-
czy. Indywidualnie traktowanie 
ludzi jest podstawą mojego świa-
topoglądu, wszak każdy jest inny. 
Łączy nas tylko jedno – wszyscy 
jesteśmy Idiotami, a gdzie jest po-
wiedziane, że Idiocie nie należy 
się jazz?

Na koncert charyzmatycznego 
artysty zapraszamy do Centrum 
Kultury Przeźmierowo w pią-
tek, 5 lutego o godz. 19. Bile-
ty w cenie 35 zł do nabycia od 
15 stycznia w miejscu imprezy 
(w godz. 9-12 i 17-20) oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i Domu Kultury (w godz. 15-20). 
Bilety można kupować także onli-
ne, w serwisie Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk
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Teatr Tańca Sortownia, który przyzwyczaił nas 
do poważnych spektakli i poruszania trudnych 
tematów, kompletnie zaskoczył swoją ostatnią 

premierą. „Dylanie na ekranie” okazało się inteligentną 
parodią telewizyjnych konkursów w konwencji talent 
show. Wejściówek na premierę zabrakło długo przed 
spektaklem, stąd powtórka, która odbędzie się 30 stycz-
nia.

Choć w programie nie brakuje refleksji na temat 
współczesnych programów rozrywkowych, a także nas 
samych, czyli ich widzów, całe show wypełniają za-
bawne, taneczne gagi. „Aktorzy Wielkiego Teatru” ry-
walizują tu z „Grupą artystyczno-akrobatyczną zza gra-
nicy”, grupami „Krejzi crew” czy „W i M”. Wszystkie 
występy ocenia rozgadane jury, a podsumowuje prowa-
dzący, który jak z rękawa mniej lub bardziej czerstwy-
mi dowcipami. Świetnie dobrana muzyka, scenografia, 

Seweryn Krajewski posiada niezwykły talent 
pisania pięknych i przebojowych melodii. 
Okazuje się, że potrafią one fantastycznie za-

brzmieć nie tylko w oryginale, lecz także w smooth 
jazzowych aranżacjach. Przygotował je zespół Smo-
oth Jazz Quartet, a w sobotę, 20 lutego, zabrzmią 
one w Tarnowie Podgórnym.

Przeboje Seweryna Krajewskiego na jazzowo
– Wartości muzyczne utworów Seweryna Krajewskiego stawiają jego 

twórczość na światowym poziomie artystycznym.  Od lat grając z zespo-
łem jego utwory na koncertach w Polsce i w innych krajach, m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, przekonałem się o ogromnym potencjale muzycz-
nym i wspaniałym odbiorze jego piosenek wykonywanych w jazzowym 
opracowaniu. Wraz z Tomaszem Filipczakiem aranżerem, podjęliśmy 
trud i zarazem przyjemność złożenia hołdu Sewerynowi Krajewskiemu 
za sprawą naszej nowoczesnej wizji jazzowo-latynoskiej w 2007 roku. 
Nagraliśmy płytę Seweryn Krajewski Smooth Jazz dla Polskiego Radia, 
wydaną przez Universal, która zdobyła status Złotej Płyty – opowiada 
o projekcie kontrabasista Piotr Rodowicz. 

Koncert odbędzie się w cyklu „Jazzowa Scena Sezamu” 20 lutego 
o godz. 18 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w ce-
nie 20 zł można kupować od 15 stycznia w miejscu imprezy (w godz. 
15-20), siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) i w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Dobra zabawa – gwarantowana

reklamowe spoty i efektowne światła nadają wszystkie-
mu blichtru. Można faktycznie poczuć się jak na planie 
„You Can Dance” lub „Mam talent”. 

Choć premiera częściowo improwizowanego spekta-
klu trwała ponad dwie godziny, publiczność nie nudzi-
ła się ani przez chwilę. Zanosiła się od śmiechu jak na 
dobrym kabarecie, złapała konwencję i żywo reagowa-
ła na wydarzenia na scenie. Oczywiście oprócz żartów  
Teatr Tańca Sortownia zafundował zebranym pokaz 
sporych umiejętności tanecznych.

Spektakl, który odbędzie się 30 stycznia o godz. 18 
w Centrum Kultury Przeźmierowo, polecić można 
nie tylko miłośnikom tańca. Dobra zabawa – gwaran-
towana.  Bezpłatne zaproszenia dostępne od 5 stycz-
nia w miejscu imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), a także 
w Tarnowie Podgórnym: w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Domu Kultury (w godz. 15-20). Pole-
cam! ~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Jest taki dzień, bardzo 
ciepły, choć grudniowy

Przedszkole Bajkowy Świat w Sadach 

Magiczne Święta

Grudzień to przede wszystkim magiczny okres 
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 
Przedszkolaki z Bajkowego Świata dokładnie 

wiedziały jak się przygotować na ten wyjątkowy czas. 
Było tradycyjne pieczenie i dekorowanie pierniczków, 
ubieranie przedszkolnej choinki i budowa szopki, któ-
ra stanęła na holu oraz poszukiwanie śladów Święte-
go Mikołaja. Na choince zawisły ozdoby wykonane 
wspólnie z rodzicami na warsztatach świątecznych. 
W tygodniu przedświątecznym Sówki, Rybki, Żabki, 

Misie i Mrówki zaprezentowały rodzicom i zaproszo-
nym gościom Jasełka Bożonarodzeniowe i zaprosiły 
na wspólną wigilię. Ostatnim świątecznym akcentem 
był wigilijny obiad w przedszkolu, na którym nie za-
brakło tradycyjnego barszczu z uszkami i ryby. Potem 
nasze przedszkolaki odwiedził wyjątkowy i tajemni-
czy gość z workiem prezentów. 
~ Grażyna Chmielina,  www.sady.bajkoweprzedszkole.eu

Tak brzmią słowa piosenki. Ale to prawda, każdego roku w grud-
niu czekamy z niecierpliwością na Święta Bożego Narodzenia. 
Ci duzi, a szczególnie ci mali. W naszym Przedszkolu również 

staramy się kultywować tradycje związane ze Świętami. Dlatego za-
wsze najpierw siadamy do wspólnego Wigilijnego stołu, na którym po-
dane są: barszcz z uszkami, pierogi, ziemniaki, smażona ryba, kapusta, 
kompot. Zanim zaczniemy jeść dzielimy się opłatkiem – dzieci, nauczy-
ciele i cały personel. Śpiewamy kolędy. Jest odświętnie, miło, bardzo 
rodzinnie. Oczywiście przedszkolaki nie mogą się doczekać Gwiazdora, 
który u nas w Wielkopolsce przynosi prezenty. Gwiazdor nie zawiódł i 
jak co roku przybył osobiście z prezentami i rózgą. Dzieci zaśpiewa-
ły miłemu gościowi piosenkę, a później dostały upragnione prezenty. 
Wszystkie przedszkolaki cieszyły się i radośnie to okazywały.

~ Renata Włodarczak

Cztery lata temu mogliśmy 
posłuchać go w duecie 
z Anitą Lipnicką. Tym ra-

zem wystąpi w Tarnowie Podgór-
nym solo. John Porter, bo o nim 
mowa, wystąpi w Tarnowie Pod-
górnym.

Walijczyk, który w Polsce miesz-
ka od 1976 roku jest jedną z barw-
niejszych postaci polskiej sceny 
muzycznej. Dość wspomnieć, że 
rok po przyjeździe wraz z Korą 
i Markiem Jackowskim zakła-
dał zespół Maanam – Elektryczny 
Prysznic, który pod skróconą na-
zwą stał się jednym z najpopular-
niejszych zespołów lat ’80. W tym 
czasie John Porter grał już jednak 
osobno, z własnym zespołem. De-
biutancka płyta „Helicopters” oka-
zała się sporym sukcesem. Niespo-
kojny artysta szybko zrezygnował 

John Porter na Walentynki
nowski, czy Piotr ‘Posejdon’ Pawłowski – wszyscy 
z doświadczeniem nabytym w czołowych rockowych 
zespołach. Na płytę „Psychodelikatesy” przygotowy-
wany był wspólny utwór z Anitą Lipnicką, znaną z ze-
społu Varius Manx. Nieoczekiwanie ich losy splotły się 
na dłużej i zaowocowały trzema wspólnymi płytami.

To właśnie albumami nagranymi z Anitą Lipnicką 
J. Porter przypomniał o sobie szerokiej publiczności. 
„Bones of Love”, „Then and Now”, „Hold on”, czy 
„Death of Love” stały się wielkimi przebojami i przy-
sporzyły artystom wielu prestiżowych nagród. 

Tym razem John Porter zagra w Tarnowie Podgórnym 
solo, z gitarą akustyczną. Koncert może być świetnym 
preludium do Walentynek, odbędzie się bowiem w so-
botę, 13 lutego w Domu Kultury. Początek o godz. 
18. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w miejscu impre-
zy (w godz. 15-20), siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) i Centrum Kultury Przeźmierowo (w godz. 9-12 
i 17-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bileto-
mat.pl.

 ~ Jarek Krawczyk

z własnego zespołu rockowego, by 
wraz z Maciejem Zembatym śpie-
wać piosenki Leonarda Cohena.

Porter Band został reaktywowa-
ny w latach ’90. Szczególnie uda-
na była płyta „Porter Band ‘99” na 
której towarzyszyli mu Krzysztof 
Zawadka, Marek ‘Bruno’ Chrza-
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Wielkie serca dla Szlachetnej Paczki

edukacja

Świetlica „Dziupla”

Mikołaj w świetlicy „Dziupla”

Cała społeczność naszego Przedszkola przyłączyła się w grudniu 
do akcji Szlachetnej Paczki, w której można obdarować kon-
kretną rodzinę tym, co jest jej najpilniej potrzebne. Wybraliśmy 

rodzinę z małymi dziećmi, które są naszym sercom najbliższe. Do dzia-
łania włączyli się rodzice, dzieci i personel Przedszkola. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i wielkiej szczodrości zebraliśmy 34 paczki, 
w których znalazły się: artykuły spożywcze, środki czystości, kosme-
tyki, ubrania, słodycze, koce, zabawki, książeczki, pampersy, rowerek, 
wózek dziecięcy oraz upominki na gwiazdkę dla całej rodziny. Wszyst-
kim naszym kochanym darczyńcom dziękujemy za wielki serce i zaan-
gażowanie.   ~Dyrektor i Grono Pedagogiczne

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

W dniu 22 grudnia w świetlicy socjotera-
peutycznej „Dziupla” w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Sportowej 1 odbyło się 

niezwykle miłe spotkanie ze Świętym Mikołajem, 
który odwiedził nas już po raz drugi. W rolę ocze-
kiwanego gościa wcielił Gerrit van der Veen, Dyrek-
tor Zarządzający firmy Saueressig Polska Sp. z.o.o. 
w Tarnowie Podgórnym. 

Wraz z nim odwiedzili nas również jego współpra-
cownicy: Asystent Dyrektora Zarządzającego Adam 
Jankowiak oraz Agnieszka Kotecka i Rafał Zabo-
rowski.

Prezenty, które znalazły się pod choinką, były 
spełnieniem marzeń, o których dzieci napisały w li-
stach do Św. Mikołaja, a że Mikołaj miał wspania-
łego pomocnika w osobie Adama Jankowiaka... ma-
rzenia się spełniły!

Na spotkanie dzieci przygotowały niespodziankę 
w postaci małego występu. Były kolędy, koncerty, 

wierszyki o ulubionym Świętym – wszyscy bardzo się starali i mimo 
tremy wszystko wspaniale się udało. A po rozpakowaniu prezentów ra-
dości nie było nie końca!

W przygotowaniu spotkania tradycyjnie już i niezawodnie pomagali 
nam rodzice – stoły wyglądały pięknie i apetycznie, a dzieci mistrzow-
sko przyozdobiły świąteczne pierniczki.

W ubiegłym roku dzieci otrzymały oprócz indywidualnych prezen-
tów mnóstwo wspaniałych zabawek i pomocy w postaci krzesełek, sto-
lików, materaców, zabawek i gier tematycznych, materiałów plastycz-
nych. W tym roku z niecierpliwością czekamy na otwarcie wyposażonej 
przez firmę Saueressig sali relaksacyjno-terapeutycznej (opóźnienie jest 
spowodowane trwającym w budynku remontem). Mamy nadzieję na jej 
uroczyste otwarcie tuż po feriach zimowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu swoim i dzieci za wspania-
ły gest, sprawienie dzieciom niespodzianki i radości, serce, życzliwość 
i bezinteresowną pomoc.

Mamy nadzieję, że świąteczne spotkania (i nie tylko one) staną się 
miłą tradycją.

~ Izabela Marciniak, Ewa Kamasa
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Świątecznie, tradycyjnie i rodzinnie

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Niezwykłe Jasełka

Na przełomie listopada i grudnia Piotr Kortus 
– akordeonista, uczeń Wojciecha Michali-
ka – dwukrotnie reprezentował Samorządo-

wą Szkołę Muzyczną na ważnych festiwalach ran-
gi ogólnopolskiej. Były to XXI Słupeckie Spotkania 
Muzyczne oraz XIII Harmonia Viva we Wrocławiu. 
Podczas obu został bardzo wysoko oceniony przez 
jury: w Słupcy otrzymał tytuł LAUREATA, a we 
Wrocławiu uzyskał WYRÓŻNIENIE. 

~ ssm

W Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościel-
nym staramy się nie tylko utrzymywać 
dobry poziom nauczania i wychowywać 

naszych uczniów na dobrych, światłych ludzi. Cza-
sem staramy się ich także zaskoczyć. A ostatnio uda-
ło nam się to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 
21 grudnia. Według pomysłu pani Agnieszki, w at-
mosferze wielkiej tajemnicy, przygotowaliśmy bo-
wiem magiczne, bajkowe Jasełka, w których sami 
wystąpiliśmy. I tak na przykład: pan dyrektor wcielił 
się w postać Józefa, pani Ania wystąpiła jako Mary-
ja, pani Alicja – jako Czerwony Kapturek, a szkolna 
woźna, pani Marysia – jako jeden z Trzech Króli. 

Dzieci, nieświadome tego, jaka czeka na nie nie-
spodzianka, zebrały się na sali gimnastycznej z sa-
mego rana i właściwie trudno powiedzieć, kto był 

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Muzyczne sukcesy Piotra

bardziej podekscytowany: aktorzy czy widzowie. Przedstawienie prze-
biegło pomyślnie, a później okrzykom radości i oklaskom nie było koń-
ca. A to jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że warto de-
cydować się na takie oryginalne przedsięwzięcia i robić dla dzieci coś 
ponad, coś, co – mamy nadzieję – choć na trochę zapadnie im w pamięć. 

~ Marta Anders 
pedagog szkoły

Nasi przyjaciele – ucznio-
wie, rodzice, pracownicy 
szkoły i zaproszeni go-

ście – zebrali się 16 grudnia w sali 
gimnastycznej, by wspólnie prze-
żyć wyjątkowy Wieczór Wigilij-
ny. Uroczystość rozpoczęła się 
o 18.00 w sali gimnastycznej. Ro-
dzinna atmosfera, w tle melodia 
kolędy, a dookoła świąteczne de-
koracje. 

Po krótkim powitaniu przez Dy-
rektor Aleksandrę Kolendo roz-
poczęło się przedstawienie przy-

gotowane przez uczniów i wychowawców klas III B oraz V A. Była 
to opowieść o potrzebie miłości we współczesnym świecie wzboga-
cona przepięknymi kolędami w wykonaniu naszych kolegów i koleża-
nek. Nic dziwnego, że młodzi aktorzy i piosenkarze zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Podczas tradycyjnego dzielenia się opłatkiem Pani Dyrektor oraz 
Ksiądz Proboszcz złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia. 
I na koniec niespodzianka: zabawne przedstawienie artystów na szczu-
dłach, które rozbawiło młodych i trochę starszych członków naszej 
szkolnej rodziny.

Ten wyjątkowy wieczór będziemy wszyscy długo wspominać.

~ Amelia Sapalska klasa VIB,  
Julia Gawęcka klasa VIB oraz Albert Łapa z klasy VIA
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Grudzień poliglotów z Lusówka

Już trzeci raz Szkoła Pod-
stawowa w Lusówku jest 
inicjatorem i koordynato-

rem międzynarodowego projek-
tu etwinningowego “Christmas 
cards exchange”. W tym roku 
kartkami wypisanymi w języ-
ku narodowym i angielskim oraz 
informacjami o lokalnych trady-
cjach świątecznych wymieniło się 
z nami 21 szkół z całej Europy. 

Znajomość języka angielskie-
go wychowankowie świetlicy 
poszerzają również w ramach 
innowacji pedagogicznej pt. 
“Świetlicowi poligloci”. Co dwa 
tygodnie prezentujemy słownic-
two dotyczące wybranego tema-
tu, a poprzez  gry, zabawy, wier-
sze i piosenki oraz prowadzoną 
gazetkę ścienną ułatwiamy ich 
zapamiętanie. W grudniu tema-

tami przewodnimi były ubrania 
oraz oczywiście Święta Bożego 
Narodzenia.

W zbliżającym się roku mamy 
również w planach kilka języko-
wych projektów. Mamy nadzie-
ję, że wszyscy nasi uczniowie 
uwierzą, że English is fun. 

~ Aldona Murawska

Najbardziej wyjątkowym 
dniem jest oczywiście 
Wigilia. 22 grudnia sale 

lekcyjne i serca wszystkich ze-
branych wypełniła magia Świąt. 
Wszędzie pachniało choinką, po-
marańczami, piernikami. Spotka-
nia wigilijne przebiegały w miłej 
i radosnej atmosferze, ale także 
pełnej wzruszeń. Za sprawą ja-
sełek przygotowanych pod kie-
runkiem pań katechetek znów 
przenieśliśmy się do dawnego 
Betlejem, by przypomnieć sobie 
historię narodzin Jezusa. Wysłu-
chaliśmy też kolęd i pastorałek 
w wykonaniu naszego szkolnego 
chóru. Na koniec Dyrektor Renata 
Duszczyk podziękowała młodym 
artystom oraz ich opiekunom za 
przygotowanie programu arty-
stycznego, a także złożyła życze-
nia przybyłym na uroczystość ro-
dzicom, uczniom, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom szko-
ły. W tym dniu nastąpiło również 
podsumowanie pracy w Akade-
mii Wiedzy i Umiejętności Wsze-
lakich. Z rąk Małgorzaty Wier-
nowolskiej-Cieślak najbardziej 
zaangażowani żacy otrzymali ka-
lendarze z myślami pochodzący-
mi z „Małego Księcia” Antoine’a 
de Saint-Exupéry.

Nieco wcześniej, bo 14 grud-
nia, trzynaścioro uczniów z klas 
IV - VI wzięło udział w biblio-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Boże Narodzenie w tradycji polskiej  
to czas niezwykły

tecznym konkursie czytelniczym. 
Dzieci wykazywały się znajomo-
ścią kolejnej książki M. Musiero-
wicz: „Córka Robrojka” o szesna-
stoletniej dziewczynie o bardzo 
romantycznym i egzotycznym 
imieniu (Arabella), pozostającym 
w sprzeczności z jej zdrowym 
rozsądkiem i zamiłowaniem do 
konkretu. Najlepszą wiedzą wy-
kazali się: Matylda Woźniak z kl. 
VIb, Inez Lambryczak z kl. IVa, 
Jakub Łakomy z kl. IVb.  Zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni książ-
kami z dedykacjami.

Już po raz drugi nasza szkoła 
włączyła się do akcji Szlachetna 
paczka. Uczniowie oraz ich ro-
dzice z wielkim zaangażowaniem 
kompletowali produkty spożyw-
cze, środki czystości, chemię do-
mową, ubrania i zabawki dla po-
trzebującej rodziny z Lubonia. 
Klasa IIIc przez kilka lekcji pako-
wała uzbierane 56 paczek i owi-

jała świątecznym papierem, żeby 
następnie zapakować je do dwóch 
samochodów. Anna Gąsiorow-
ska z jednym z uczniów, Filipem, 
osobiście wręczyła paczkę wybra-
nej rodzinie. Był to bardzo wzru-
szający moment dla wszystkich. 
Jeszcze raz przekonaliśmy się, że 
warto pomagać!

W tym roku ponownie repre-
zentanci naszej szkoły i ucznio-
wie Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Baranowie gości-
li w Otorowie i Lipnicy. Od 21 
lat pamiętamy o wychowankach 
Domów Dziecka i obficie obda-
rowujemy ich rozmaitymi nie-
spodziankami.  To dla nas rów-
nież ogromna radość, bo „zawsze, 
gdy dajesz odrobinę nadziei, jest 
Boże Narodzenie”. Dla mieszkań-
ców tamtejszych domów zaczyna 
się ono, gdy przyjeżdżamy (wy-
powiedź jednej z wychowanek). 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom, w tym 
spółce TPBUS, która co roku 
udostępnia autobus oraz fabryce 
czekolady Baron i Caritas w Prze-
źmierowie. 

Przed nami podsumowanie pra-
cy w I semestrze. Mamy nadzie-
ję, że wszyscy uczniowie naszej 
szkoły osiągną wymarzone, wy-
sokie noty w nauce.

~ Aleksandra Filipek



38       / sąsiadka~czytaj / styczeń 2016

 edukacja

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II po raz pierwszy włączyła się 
w XV ogólnopolską akcję „Szlachetna 

Paczka”. Dzięki wspólnemu działaniu kolejna rodzina 
otrzymała mądrą, potrzebną pomoc.

Ogromne zaangażowanie całej społeczności szkol-
nej przyczyniło się do spełnienia wszystkich potrzeb 
i marzeń wybranej przez nas rodziny. Jedną z najpil-
niejszych potrzeb była lodówka, którą udało się za-
kupić dzięki funduszom zebranym przez Radę Ro-
dziców, podczas Kiermaszu Świątecznego oraz akcję 
piernikową przeprowadzoną przez nauczycieli z po-
mocą uczniów z okazji Dnia Mikołajkowego. Do ak-
cji włączyli się uczniowie z rodzicami oraz całe grono 

„Na moich ustach zawsze Jego chwała” – pod ta-
kim hasłem w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym odbył się III Wielkopolski 
Konkurs Poezji Religijnej Fundacji Króla Maciusia. 
Współorganizatorami półfinału byli nauczyciele tar-
nowskiej podstawówki. To właśnie oni wraz z dyrek-
tor Marią Stachowiak otoczyli opieką uczestników 
konkursu i sprawili, że to przedpołudnie minęło w ser-
decznej atmosferze.

Konkurs miał na celu promowanie wartości chrze-
ścijańskich, krzewienie postaw etycznych wśród dzie-
ci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości estetycznej, 
popularyzację poezji religijnej oraz promocję uta-
lentowanych, młodych artystów. Po przesłuchaniach 
konkursowych uczestnicy i opiekunowie mogli zjeść 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Finał akcji Szlachetna Paczka

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

III Wielkopolski Konkurs Poezji Religijnej

pedagogiczne, pracownicy admi-
nistracji i obsługi, kilka osób po-
święciło sporo popołudniowych 
godzin, czuwając nad organizacją; 
to także dzięki nim paczki trafiły 
do magazynu głównego.

Ponadto rodzinie zostały przeka-
zane artykuły spożywcze i szkolne, 
środki czystości, odzież i obuwie, 
zabawki, książki oraz słodycze – 
łącznie aż 59 pięknie zapakowa-
nych i opisanych paczek, na widok 
których wolontariusze krzyknęli: 
Jesteście naszymi bohaterami!

pyszne drożdżówki oraz pizzę ufundowane przez życzliwych sponsorów 
– Zofię Zander oraz Przemysława Pomiana. Na uczniów czekały także 
upominki od Gminy Tarnowo Podgórne, które wręczała I Zastępca Wój-
ta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Fundacja Króla Maciusia przygotowała 
dla recytujących dyplomy uznania, a najmłodsi otrzymali również tomik  
poezji. Oficjalne przekazanie wyników przez Krzysztofa Matusiaka było 
najbardziej wyczekiwanym momentem. Decyzja jury nie była łatwa. 

 Uroczystość zakończyła się gromkimi brawami oraz pamiątkowymi 
zdjęciami. Jesteśmy dumni, że Martyna Błaszkowiak, uczennica naszej 
szkoły, zakwalifikowała się do finału.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszkom z Gimnazjum im. Integra-
cji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym za pomoc podczas spotkania. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
~ Oprac: B. Drab, K. Górzyńska, D. Koralewska,  

A. Redzimska, K. Zatoka

Po raz piąty uczniowie Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym przystąpili do akcji Szlachetna Pacz-
ka. Tym razem adresatem pomocy została rodzina 

z pięciorgiem dzieci. Aby zaspokoić ich potrzeby i speł-
nić marzenia, gimnazjaliści podjęli liczne działania.

Uczniowie wykonali kartki świąteczne, ozdoby cho-
inkowe, stroiki. Upiekli pierniki. Sprzedawali je pod-
czas kiermaszu artykułów świątecznych 1 grudnia. 
Udekorowane stoiska, atrakcyjne produkty przyciąga-
ły wzrok i zachęcały odwiedzających do kupowania. 
Wszystkim udzielała się magiczna atmosfera nadcho-
dzących Świąt i zaangażowanie młodzieży. 

Do trwającej od 25 listopada do 4 grudnia zbiórki 
pieniędzy i artykułów spożywczych, oprócz uczniów, 
włączyli się życzliwi i hojni dorośli – Rodzice i Przy-
jaciele Szkoły.

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Pięknej tradycji stało się zadość
Dzięki tym poczynaniom udało 

się zebrać pieniądze i produkty dla 
wybranej rodziny. Wszyscy, któ-
rzy w jakikolwiek sposób pomogli 
w realizacji tego przedsięwzięcia, 
mogą odczuwać satysfakcję. Uda-
ło się! Egzamin z empatii, umiejęt-
ności współdziałania, organizacji, 
pomysłowości, gimnazjaliści zdali 
na szóstkę. Rodzinie, której starali 
się pomóc, uczniowie i ich opieku-
nowie przekazują, oprócz podarun-
ków, najserdeczniejsze życzenia: 
beztroskich chwil przy świątecz-
nym stole, radości z prezentów, 
życzliwych i dobrych ludzi wokół.

W przyszłym roku gimnazja-
liści na pewno znowu przystąpią 
do akcji, bo pomaganie wchodzi 
w krew. Miła jest świadomość, że 
czas Świąt Bożego Narodzenia nie-
odmiennie kojarzący się z rodzin-
nym szczęściem, będzie piękny za-
równo dla obdarowanych, jak i dla 
obdarowujących. 

~ GTP
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Festiwal Nauk Przyrodniczych u Zamoyskiej

Dnia 11 grudnia w XXV 
Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Generałowej 

Jadwigi Zamoyskiej w Pozna-
niu odbył się kolejny już „Festi-
wal Nauk Przyrodniczych u Za-
moyskiej”. Patronat nad imprezą 
objął Uniwersytet Przyrodniczy, 
Wielkopolski Kurator Oświaty 
oraz Rada Osiedla Winiary.

Nadrzędnym celem Festiwalu 
jest popularyzacja nauk przyro-
dniczych wśród młodzieży oraz 
integracja uczniów szkół średnich 
i gimnazjalnych. Dzięki współ-
pracy naszych nauczycieli z na-
uczycielami liceum wśród zapro-
szonych gości znaleźli się również 
uczniowie naszego Gimnazjum.

Uczestnicy Festiwalu wzięli 
udział w warsztatach przedmioto-
wych z zakresu biologii, chemii, 
fizyki i geografii, których tematy-
ka nawiązywała do podstawy pro-
gramowej i stanowiła doskonałą 
powtórkę do egzaminu gimnazjal-
nego. Podczas warsztatów mło-
dzież samodzielnie wykonywała 
doświadczenia pod opieką nauczy-
cieli i licealistów. Nasi uczniowie 
dowiedzieli się, co należy zrobić, 
by ziemniak zaczął się pienić, jak 
można wyizolować DNA z cebu-

li, grochu, a nawet swoje własne, 
co to jest strąceniowa analiza ja-
kościowa, jak otrzymać mgłę do 
„efektów specjalnych”, jak zbu-
dować sztuczną kość oraz poznali 
odpowiedzi na wiele innych pytań.

Dodatkowo gimnazjaliści mogli 
wziąć udział w konkursie przyrod-
niczym, pokazie ratownictwa me-
dycznego, porozmawiać z człon-
kami Szkolnej Drużyny Szpiku, 
zwiedzić wystawę pt. „Nielegalny 
handel pamiątkami”.

Organizacja Festiwalu pozwoli-
ła wszystkim dostrzec, że aktyw-
ny sposób budzenia zainteresowań 
znajduje duże poparcie u młodzie-
ży, pozwala jej doświadczyć , że 
świat nauki nie jest bardzo odległy, 
że dla każdego ze względu na za-
interesowanie jest miejsce w świe-
cie nauki i że każdy może być jej 
popularyzatorem. Zadowolenie 
młodzieży i liczne pytania o kolej-
ną edycję potwierdzają słuszność 
tezy, że odpowiednie rozbudzenie 
zainteresowań służy rozwijaniu 
umiejętności i lepszemu przyswa-
janiu wiedzy.

Kolejny festiwal odbędzie się 
za rok. Mamy nadzieję, że znów 
będziemy w nim uczestniczyć.

~ I. Dostatnia, M. Karpińska

Nie do przecenienia jest 
rola, jaką od najmłod-
szych lat w życiu każ-

dego dziecka odgrywa książka. 
Kontakt z mądrą lekturą uczy 
dzieci wrażliwości, norm etycz-
nych, rozwija wyobraźnię i 
kształtuje słownictwo. Wpływa 
też pozytywnie na ich rozwój in-
telektualny. Rozumiejąc potrze-
by młodego słuchacza uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Tarnowie Podgórnym włączyli 
się w społeczną kampanię „Cała 
Polska czyta dzieciom” realizując 
cykliczne spotkania pod hasłem 
„Wychowanie przez czytanie”. 

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Wychowanie przez czytanie

17 grudnia uczennice klasy 
IIB Natalia Zalewska i Domini-
ka Lima odwiedziły najmłodsze 
dzieci w Przedszkolu „Pod We-

sołą Chmurką” w Tarnowie Pod-
górnym. Dziewczyny przeczy-
tały trzylatkom dwie historie o 
małej myszce Tupciu Chrupciu, 
bohaterze powszechnie znanych 
i lubianych książeczek dla naj-
młodszych czytelników. Pierw-
sza z lektur dotyczyła wizyty u 
dentysty, druga natomiast wpro-
wadzała przedszkolaki w magię 
świąt. Licealistki w bardzo eks-
presyjny sposób zaprezentowały 
maluchom treść opowiadań. Na 
zakończenie dzieci chętnie udzie-
liły odpowiedzi na liczne pytania, 
za co otrzymały „zdrową niespo-
dziankę”. Był to dla wszystkich 
bardzo mile spędzony czas. Na-
stępne spotkanie zaplanowano na 
14 stycznia. 
~ Anna Gorońska, Nauczyciel LO 
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Jesteśmy obecnie na półmet-
ku rozgrywek IV ligi grupy 
wielkopolskiej. Do tej pory 

nasz zespół rozegrał 16 spotkań 
zdobywając 22 punkty, co ozna-
cza spędzenie zimy dokładnie w 
środku tabeli na 8. miejscu. Nasi 
zawodnicy zdobyli łącznie 38 
bramek, do czego znacznie przy-
czynili się Kamil Bzdziel i Zbi-
gniew Zakrzewski, zdobywając 
po 13 bramek każdy. Pierwsza 
okazja do poprawy ligowego do-
robku strzeleckiego będzie do-
piero w marcu, ale już w styczniu 
rozgramy sparingi, między inny-
mi z zespołami Polonia Poznań i 
1920 Mosina. Wszystkie mecze 
towarzyskie gramy na boiskach w 
Gminie Tarnowo Podgórne, dla-
tego serdecznie zapraszamy ki-
biców do wspierania naszego ze-
społu.

Nowy Rok to czas wielkich 
zmian w klubie GKS Tarnovia Tar-
nowo Podgórne. Ich symbolem 
jest nowy herb klubu, który obra-
zuje aspiracje sięgające wyższych 
poziomów rozgrywkowych. Jest 
on połączeniem tradycji i nowo-
czesności, a dumny lew mobilizu-
je zawodników do walki o każdy 
kawałek boiska. Profesjonalizacja 
wizerunku klubu wiąże się również 
z wprowadzeniem nowych stro-
jów piłkarskich, zarówno domo-
wych jak i wyjazdowych. Oficjalna 
prezentacja odbędzie się podczas 
pierwszego domowego spotkania w 
drugiej połowie marca, ale zaintere-
sowani wiedzą, że takie informacje 
zawsze ujawniamy wcześniej na 
klubowym Facebooku.

2016 rokiem zmian w Tarnovii
Kolejna zmiana dotyczy sztabu szkoleniowego. W jesiennej rundzie 

zespół prowadził duet trenerów Marek Giese i Szymon Bartkowiak. Od 
początku stycznia Marek Giese zgodził się przejąć bardzo odpowie-
dzialną funkcję związaną ze sprawami organizacyjnymi i koordynacją 
pracy klubu. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontakt z Wielkopolskim 
Związkiem Piłki Nożnej, obserwację najbliższych przeciwników naszej 
drużyny oraz za wprowadzenie zawodników juniorów i trampkarzy do 
pierwszego zespołu.

A to oznacza następną i zdecydowanie największą zmianę w funkcjo-
nowaniu klubu. Na mocy porozumienia klubów MTS Tarnowiak i GKS 
Tarnovia, MTS wchodzi w struktury GKS i od tej pory wszyscy będą grali 
do jednej bramki. Dzięki temu pierwsza drużyna, zamiast szukać wzmoc-
nień na zewnątrz klubu, będzie mogła korzystać z umiejętności młodych 
zawodników. Oni natomiast mają wytyczoną ścieżkę kariery i prostą dro-
gę do występów wśród naszych seniorów. Wiążemy ogromną nadzieję z 
tą fuzją i niewykluczone, że już wkrótce jeden lub dwóch zawodników 
będzie zdobywać doświadczenie na poziomie IV ligi wielkopolskiej. Dziś 
możemy powiedzieć, że GKS Tarnovia to największy klub w Gminie.

Na 2016 rok planowane jest również zbudowanie profesjonalnego ser-
wisu internetowego, gdzie znajdą się wszystkie informacje o drużynie 
seniorów i drużynach młodzieżowych. Planujemy także wprowadzenie 
relacji pomeczowych, skrótów wideo a na pewnym etapie również rela-
cji na żywo. Będzie to uzupełnieniem naszej strony na Facebooku, gdzie 
obecnie można znaleźć wszystkie aktualne informacje (http://facebook.
com/gkstarnovia).

Serdecznie zapraszamy do wspierania naszego klubu w nowym roku. 
Pierwsze emocje związane z meczami sparingowymi już w drugiej po-
łowie stycznia, a w marcu wracamy na boiska IV ligi grupy wielkopol-
skiej.

Plan sparingów podczas przerwy zimowej:
23 stycznia, godz. 13.00 – Polonia Poznań,
30 stycznia, godz. 16.00 – 1920 Mosina,
06 lutego, godz. 16.00 – Sokół Kleczew,
13 lutego, godz. 10.00 – Akademia Reissa,
21 lutego, godz. 10.00 – Wełna Skoki,
28 lutego, godz. 10.00 – Iskra Szydłowo,
06 lutego, godz. 13.00 – Błękitni Wronki.

Prawdopodobnie wszystkie mecze zostaną rozegrane na boisku w Ba-
ranowie.

 Zbigniew Trawka

Ostatnie zwycięstwo w 2015 roku odnotowała 
Julita Jagodzińska. Zawodniczka Klubu Ko-
larskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne zo-

stała Mistrzynią Polski w omnium sprinterskim elity 
kobiet open. Jako juniorka pokonała utytułowane se-
niorki. Torowe Mistrzostwa Polski w konkurencjach 
nieolimpijskich odbywały się na pruszkowskiej BGŻ 
BNP Paribas Arena od 29 do 30 grudnia.

~ Ania Lis

Mistrzyni Omnium
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Zawodnicy Tarnovii Basket 
nadal w wysokiej formie. 
W ostatnim czasie roze-

grali trzy ważne mecze, z których 
dwa zakończyły się ich zwycię-
stwem, co pozwoliło utrzymać 
pozycję wicelidera.

Pierwszym grudniowym me-
czem było spotkanie z drużyną 
Kosz Pleszew. Emocji nie brako-
wało, ale tarnowscy gracze kon-
trolowali przebieg meczu i wy-
grali 69 : 59. Patronem meczu 
była mająca w Tarnowie Podgór-
nym siedzibę firma itelligence. 

Dwa tygodnie później Tarno-
via zmierzyła się na swoim bo-
isku z KKS Drogbruk Kalisz. 
Tym razem mecz był jeszcze bar-
dziej wyrównany, a walka o zwy-

Koszykarze nadal w czołówce

cięstwo trwał do ostatniej sekundy. Gospodarzom 
nie udało się jednak przeprowadzić ostatniej sku-
tecznej akcji i lepsi okazali się koszykarze z Kali-
sza wygrywając 65 : 64. Ta porażka zmobilizowa-
ła Tarnovię do jeszcze cięższej pracy.  W okresie 
świąteczno-noworocznym rozegrali m.in. sparing 
z pierwszoligową AZS Politechniką Poznańską, 

aby jak najlepiej przygotować do 
pierwszego w 2016 roku meczu. 
Był to rewanż z kaliską drużyną. 
Tym razem to Tarnovia lepiej ro-
zegrała ostatnie minuty meczu 
i odniosła szóste ligowe zwycię-
stwo wygrywając 70 : 66.

Wielkie emocje szykują się 
23 stycznia. Wtedy w Tarnowie 
Podgórnym dojdzie do meczu na 
szczycie, Tarnovia zagra bowiem 
z liderem, Stalą Ostrów Wielko-
polski. Ten mecz będzie dla tar-
nowskich koszykarzy podwójnie 
ważny, bowiem jego wynik bę-
dzie miał znaczenie w kolejnym 
etapie walki o 2 Ligę. Klub liczy 
na obecność i doping mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wcześniej Tarnovia rozegra me-
cze z Basketem Konin i Basketem 
Biofarm Suchy Las.

~ Szymon Drobina

Tradycją stało się, że 
w grudniu Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne wrę-

cza nagrody za medale zdobyte 
na Makroregionalnych Mistrzo-
stwach Młodzików, Mistrzo-
stwach Polski i Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Tego-
roczne spotkanie odbyło się 11 
grudnia w sali przy strzelnicy 
w Tarnowie Podgórnym. Nagrody 
otrzymało 44. zawodników i 10. 
trenerów.  

W dyscyplinie badminton na-
grodzono: Magdalenę i Mateusza 
Świerczyńskich, Aleksandrę Fel-
ską, Damiana Sadalskiego, Da-
miana i Adriana Jaśkowiaków, 
Bartosza Frontczaka, Bartosza 
Szukałę, Joannę Rybak, Zuzan-
nę Popik oraz trenerki Marzenę 
Świerczyńską i Magdalenę Okup-
niak. W dyscyplinie karate na-
grody otrzymali: Paweł Jakubo-
wicz, Damian Michalski, Daniel 
Radlicki i trener Mariusz Jewdo-
kimow. W dyscyplinie kręgle na-
grody otrzymali: Jagoda Dziam-
ska, Tomasz Byliński, Jędrzej 
Dmowski, Aleksandra Bonk, Ja-
kub Cwojdziński, Liwia Strzel-
czak oraz trenerzy Joanna Bonk 
i Marek Torka. W dyscyplinie ko-

NAGRODY DLA MEDALISTÓW

larstwo nagrodzono Borysa Kor-
czyńskiego, Wojciecha Sykałę, 
Kacpra Kistowskiego, Patryka 
Wewióra, Dominikę Borkowską, 
Jagodę Garczarek, Marcina Kar-
bowego, Patryka Krzywdę, Juli-
tę Jagodzińską, Krystiana Rutę, 
Norberta Śmieszka, Marcela Mu-
sielaka oraz trenerów Konrada 
Błaszczyka i Piotra Brońskiego. 
W dyscyplinie taekwondo nagro-
dy otrzymali: Mateusz Bartko-
wiak, Adrian Szambelan, Krzysz-
tof Bartkowiak i trener Tomasz 
Gorwa.  W dyscyplinie taniec na-
grody otrzymali: Dominika Grze-
siak, Julia Wiśniewska, Julia Gul-
czyńska, Weronika Roszkiewicz, 

Tomasz Jarmużek, Sonia Olczyk, 
Bruno Maruszczak, Jakub Szej-
wian, Zuzanna Liczbińska oraz 
trenerki Beata Dudek i Marlena 
Tomczak. 

Poza nagrodami Wójt wrę-
czył tytuł trenera roku 2015, któ-
ry tym razem przypadł Piotrowi 
Brońskiemu z Klubu Kolarskie-
go Tarnovia Tarnowo Podgórne. 
We współzawodnictwie dzieci 
i młodzieży lokalne kluby zdo-
były 473,5 punktu, co przełożyło 
się na 7. miejsce Gminy Tarnowo 
Podgórne w województwie wiel-
kopolskim na 83 możliwych i 59. 
miejsce w Polsce na 867. 

~ Ania Lis
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WZP. 6721.18.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej.
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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XIX/275/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Technicznej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 lutego 2016 r.

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

WZP.6721.10.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej

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 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 stycznia 2016 r. do 25 lutego 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.19.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze przy ulicy Szamotulskiej
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 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XIX/274/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze przy ulicy Szamotulskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

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

WZP.6721.1.2013                                    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - cześć centrum A
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część 
centrum A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 29 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 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, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP. 6721.13.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, w rejonie ulicy 
Kościelnej i Południowej oraz dla działeknr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie ulic: Kwiatowej i Krańcowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XVI/201/2015 z dnia 22 września 2015 r.w sprawie: przystąpie-
nia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, dla działki nr 352/2 przy ulicy Kościel-
nej i działek nr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie ulic: Kwiatowej i Krańcowej oraz Uchwały Nr XIX/284/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w spra-
wie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVI/201/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, dla działki nr 352/2 przy ulicy Kościelnej i działek nr 324/6, 
324/7, 324/8 w rejonie ulic: Kwiatowej i Krańcowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 lutego 2015 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży nieruchomość  zabudowaną budynkiem  
wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 1 w Baranowie, działka nr 222/210 o pow. 2320 m2, KW PO1P/00099730/0 - wraz ze sprzedażą udziału 
w nieruchomości wspólnej, tj. lokale mieszkalne nr: 1, 4, 5, 6, 7B, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - w trybie bezprzetargowym z pierwszeń-
stwem nabycia przez najemcę,  lokale mieszkalne nr:  7A, 9, 18, 19 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczył do sprze-
daży lokale użytkowe nr: 2 i 3.

Wykaz tabelaryczny został wywieszony w dniu 11 stycznia 2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 
na okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.pl/. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261

WZP.6721.17.2013    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach – część „A” i „B”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach – część „A” i „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 
stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.1.2013                                    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - cześć centrum B 
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 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część 
centrum B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pok. 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 7 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.
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nekrologi

Naszej Koleżance

Aldonie Murawskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa wsparcia  
z powodu śmierci  

Ojca 

składają Dyrektor oraz pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Lusówku

Naszym sąsiadom 

Basi i Rysiowi Janowicz

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Matki, Teściowej i Babci

składają sąsiedzi z Chyb

Władzom Gminy, Koleżankom i Kolegom z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne  
i wszystkim, którzy okazali wyrazy współczucia  

dziękuję za wsparcie po śmierci mojego ojca

Śp. Antoniego Bury
serdecznie dziękuję
Monika Spychała

 
Wyrazy głębokiego żalu i szczerego 

współczucia
z powodu śmierci męża i ojca

Małgorzacie Raciborskiej  
i córce Michalinie

składa Parafialny Zespół Caritas  
z Lusowa

„Ci, których  kochamy nie umierają, nigdy, bo

miłość, to nieśmiertelność „ 

Drogiej Małgorzacie Raciborskiej i córce Michalinie
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci męża  i ojca

Miłosza Raciborskiego

Składają koleżanki i koledzy
z Parafialnego Koła Caritas oraz grupy rękodzieła z Przeźmierowa

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach  

i pamięci naszej….”

Małgorzacie Raciborskiej  
i córce Michalinie

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża i ojca

składa

Zarząd  i Rada Fundacji „Otoczmy 
Troską Życie”

„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!”

 Jan Paweł II

Gosi i Michasi 
Raciborskim

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy
z powodu odejścia

ukochanego męża i ojca

Składają
Dorota i Piotr Barełkowscy

Państwu

Teresie i Stanisławowi 
Skotnickim

wyrazy szczerego współczucia z 
powodu śmierci Ojca i Teścia

Ś.P. Mariana Wiśniewskiego
składa Zarząd i Członkowie Klubu 

Seniora Sady

Naszemu koledze seniorowi 

Tadeuszowi Tomaszewskiemu  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Brata
składa Klub Seniora 
Tarnowo Podgórne

Z głębokim smutkiem żegnamy
ś.p. 

ROMUALDĘ SZEMERLUK

nauczycielkę, która wychowała wiele pokoleń 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela w 1954 r. W latach 1971-1975 
pracowała w Szkole Podstawowej w Sadach, a następnie do 1984r. w Zbiorczej 

Szkole Gminnej  w Tarnowie Podgórnym. Zapamiętamy Ją jako wspaniałego 
wychowawcę i oddanego przyjaciela dzieci.

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Pani Wicedyrektor

Jolancie Maciesza 
z Rodziną

składamy szczere wyrazy  
współczucia

z powodu śmierci matki

ś.p. 
Doroty Leitgeber

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy  
i Uczniowie

Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Tarnowie 

Podgórnym
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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: 12.01.2016 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: wośp, fot. archiwum

DAM PRACĘ
• Operatora koparko - ładowarki i ko-
parki kołowej przyjmę 728-560-065
• Młoda rodzina w Lusówku zatrud-
ni dyspozycyjną panią do pomocy w 
domu( sprzątanie, gotowanie, praso-
wanie) oraz okazjonalną opiekę nad 
dziećmi przedszkolnymi. Wynagrodze-
nie do ustalenia. Telefon kontaktowy 
663202453.
• Poszukuję miłej oraz pracowitej eks-
pedientki do cukierni renomowanej 
marki poznańskiego cukiernika. Pra-
ca na cały etat /zmianowa. Praca Po-

znań-Baranowo. tel kontaktowy: 601-
778-321.Prosze przesłć CV na e-mail: 
art.cafe@firma.pl
• Stolarza w Wysogotowie  zatrudnię  
501-443-028 :meble.stachura@gma-
il.com
• Potrzebna osoba do sprzątania hali. Po-
znań/Baranowo kontakt  601 26 76 72
• Pracownika do Zakładu Pogrzebo-
wego z prawem jazdy 503 053 585
• Zatrudnimy  MAGAZYNIERA z pra-
wem jazdy kat B (Praca od zaraz) za-
dania: przygotowywanie paczek do wy-
syłki, przyjmowanie towaru inne prace 
magazynowe. Miejsce pracy:  Przeźmie-

rowo, Wymiar czasu pracy:  pełen etat 
(umowa o pracę). Osoby zainteresowa-
ne proszone są o przesłanie aplikacji 
mailem na adres biuro@hedpes.pl
• Zatrudnię pracownika do prac po-
rządkowych w gospodarstwie rolnym w 
każdy poniedziałek. tel. 607-435-368
• Kierowcę kat C + E przyjmę .  609-
659-932
• Prace biurowe i księgowe polecam. 
511 605 640

SZUKAM PRACY
• Poszukuje pracy w charakterze 
sprzątaczki, niani.Jestem solidna, lu-

bię sprzątać i bardzo potrzebuje pra-
cy dlatego gwarantuje, że będę z ca-
łych sił starała się spełnić Państwa 
oczekiwania.Bardzo proszę o szanse. 
726054072
• 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 starszą osobą (może 
być leżąca), mam doświadczenie, tel. 
530 109 670
• Zaopiekuję się starszą osobą z terenu 
gminy Tarnowo Podgórne 507 162 744

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§Kasjer - Sprzedawca
Kontakt: 665-941-451

www.marketdino.pl

OFERTA
PRACY

Opieka BHP
601 288 007

„Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz”

Ks. Proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu, ks. Dyr. Piotrowi Kusiowi, ks. Janowi 
Słowińskiemu, ks. wikariuszowi Tomaszowi Woźniakowi i ks. diakonowi Robertowi 
Łopatce oraz klerykowi Jakubowi Madajczykowi, służbie liturgicznej, społeczności 

szkolnej Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Poznaniu, zespołowi Modraki, 
Wójtowi, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym z kochanej rodziny 

Przeźmierowskiej i wszystkim tym, którzy okazali nam wiele serca, życzliwości i 
ciepła oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

ŚP. Miłosza, 
troskliwego męża i tatusia, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
Dziękujemy za wsparcie modlitewne, liczne intencje mszalne,  

złożone wieńce i kwiaty. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę osób,  
które podjęły się reanimacji. 

Małgorzata Raciborska z córką Michasią

Firma INTER-IODEX  Sp. z o.o.
w Tarnowie Podgórnym poszukuje

Pracownika Produkcji
wykształcenie: zawodowe, umowę o pracę

pełen etat od godz. 7.00-15.00

Kontakt: Inter-Iodex Sp. z o.o.
ul. Nowa 50, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel/fax. 61 816 60 34
www.inter-iodex.eu

Firma ISS

Zatrudni pracowników
do sprzątania powierzchni biurowych

w Swadzimiu

Praca w godzinach 16.00-21.00
Kontakt: 660 780 130

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
 ks. Jan Twardowski

Małgorzacie  
Raciborskiej

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci męża

składa
w imieniu mieszkańców 

i Rady Sołeckiej
Sołtys Przeźmierowa

Katarzyna Preyer

602 495 227
swadzim@nico.com.pl

Sklep Odzieżowy Nico
w Swadzimiu

zatrudni

sprzedawcę
oraz krawcową

atrakcyjne warunki pracy
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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

SOSNA 139,- DĄB 185,-

tel. 691 369 312

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

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

PRZEŹMIEROWO
WARSZTAT

BLACH-LAK-MECH
DO WYNAJĘCIA
506 132 410

ul. Szkolna 6, Tarnowo Podgórne
tel. 504 485 108

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

 
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

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479
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MARYLA_HELENA 180X126.2_3mm spad.indd   1 13.01.2016   12:05

tel. 500-054-054
WWW. ERGO-BHP.PLBIURO@ERGO-BHP.PL

Zapraszamy do współpracy!

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP 

Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych 

Szkolenia z pierwszej pomocy 

Ocena Ryzyka Zawodowego

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c
(Pasaż I p.) kom. 507 193 404

e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT.
Możliwy odbiór dokumentów bądź obsługa w siedzibie klienta.

Zapraszamy
do nowego punktu!

Oferujemy:
– ciasta sztukowe, 
– ciasta deserowe, 
–  torty

Polecamy pyszne

torciki okolicznościowe!

Dzień Babci, Walentynki
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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

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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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 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

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

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

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
TYNK ZEWNĘTRZNY

( 605 74 84 22

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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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

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

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

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

bat
u

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

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

Native English speaking classes
with native of Ireland.

Fun, structured lessons.
Minimum standard of English required.

tel. 597-136-752. Trevor
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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

„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”
PRZEDSZKOLE 

ZAPRASZA!

„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”
ZAPRASZA!ZAPRASZA!ZAPRASZA!

OD 1 WRZEŚNIA 2016 r. – PUBLICZNE

Przeźmierowo
ul. Południowa 84

tel. 61 652 40 56
 696 483 494

biuro@przedszkole-kaczuszka.pl     www.Przedszkole-kaczuszka.pl

Oddam 
ziemię

516 066 984

MAM KAWALERKĘ
DO WYNAJĘCIA

W PRZEŹMIEROWIE
694 202 161
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US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

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

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! 

MANICURE HYBRYDOWY
PEDICURE

STUDIO
KOSMETYCZNE

NOVA

62-080 KOKOSZCZYN, UL. KRĘTA 22

TEL. 660-561-300

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

SKUP AUT
731 767 531

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

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

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

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

na wszystkie zabiegi!
– 10 % rabatu

Kupon rabatowy

Nowe zabiegi. Nowe ceny.

Oferta ważna do 01.03.2016 r.

Relaksacyjny masaż głowy
metodą BARS ACCESS®

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

Więcej na www.barskamili@blogspot.com

Medycyna Estetyczna
dr Małgorzata Kmiecik

Poznań, ul. Kutrzeby 16/114
Wizyty Domowe:

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

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

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

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
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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

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

Audyt
Doradztwo

Rachunkowość

BIURO RACHUNKOWE
Grażyna Filipiak

biegły rewident nr 10994
doradca podatkowy nr 09531

Oferowany zakres usług:
badania sprawozdań fi nansowych
badania planów przekształcenia 
spółek oraz przedsiębiorców
usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych wg UoR i MSR
nadzór nad prowadzoną księgowościa 
w siedzibie podatnika
usługowe prowadzenie ksiąg 
podatkowych
prowadzenie spraw kadrowo 
płacowych
doradztwo w zakresie podatków 
i organizacji systemu rachunkowości

Ponosimy pełną odpowiedzialność
za świadczone usługi

Przeźmierowo
Rynkowa 73b /lokal 61
Czynne:
pon. 8.00-18.00
wt.-pt. 8.00-16.00
tel. 61 814 51 78
 513 13 20 30
Rokietnica
ul. Golęcińska 9 biuro@fi lipiak.net.pl, www.fi lipiak.net.pl
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Polecamy nowe usługi:
ginekolog,  punkt pobrań

Każdy kto zgłosi się ze skierowaniem z NFZ na rehabilitację,
otrzyma rabat 50% na przepisane zabiegi!



WOŚP 2016

Stoisko plastyczne GOK Sezam

Panie kasjerki

Tarnowskie Termy

Licytacje

Kawa od Cafe  
Strauss Poland

Lew Tarnuś też zbierał

Wolontariusze

Gabriel Fleszar z zespołem

Klub Seniora Tarnowo Podgórne

Stoisko plastyczne GOK Sezam
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