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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 Gminy i Filii:
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 Urzędzie Gminy 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!
Co roku w Spotkaniu Noworocznym udział biorą parlamen-

tarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, 
duchowieństwa, reprezentanci lokalnych grup i stowarzyszeń 
– jednym słowem przyjaciele Gminy Tarnowo Podgórne. To 
również okazja, by tytułem Tarnowskiego Lwa Wójt wyróżnił 
firmy i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny włączyli się 
w rozwój naszej społeczności lokalnej. Sylwetki tegorocznych 
laureatów prezentujemy na łamach tego numeru gazety.

Uwaga! Ostatecznie podliczyliśmy pieniądze zebrane na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tym roku przekaza-
liśmy ponad 113 tysięcy złotych! Warto poznać wolontariuszy, 
którzy w swoich puszkach przynieśli najwięcej.

Zapraszam na bardzo ciekawe koncerty i spektakle – najważ-
niejsze wydarzenia pokazujemy na „kulturalnych” stronach 
„Sąsiadki-Czytaj”. 

Serdecznie pozdrawiam
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają na sześcio-
dniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą w BIESZCZADY.

Termin wycieczki 24 - 29 maja 2016 r. Koszt uczestnictwa 490 
zł/osoba. Zgłoszenia, szczegóły i wpłaty przyjmuje Bożena Możdzeń, 
tel. 693 114 200. ~ TP

8 marca

Wycieczka w Bieszczady

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza mieszkanki 
naszej wsi na uroczysty Dzień Kobiet. Spotkanie odbędzie się 12 
marca o godz. 16.00 w Domu Kultury SEZAM Tarnowo Podgór-

ne przy ul. Ogrodowej 14. Zapraszamy. ~ TP

Przypominamy, że mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpłatnie 
skorzystać ze szczepień  przeciwko grypie. W tym celu należy 
się zgłosić do Przychodni Lekarzy Rodzinnych Saluber przy ul. 

Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym. 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 787 625 189 (numer 

dedykowany szczepieniom przeciwko grypie i pneumokokom). 
Propozycja jest skierowana do osób powyżej 65 roku życia. Program 

zdrowotny jest finansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. 
~ ARz (info WSO)

Przeciwko grypie

Dyżur Przewodniczącego  
Rady Gminy w filii Urzędu Gminy  

w Przeźmierowie odbędzie się  
7 marca (poniedziałek)  
w godz. 15.00-17.00
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 pytania do wójta

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

Jakie jest stanowisko Gminy w sprawie uchodźców?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

6 lutego przed Urzędem 
Gminy odbył się pro-
test przeciwko przyjęciu 

uchodźców. Organizatorzy 
podkreślali, że chcą w ten spo-
sób zaprotestować przeciwko 
decyzji Rady Gminy o przyję-
ciu rodzin z Syrii. 

Wojewoda Wielkopolski zwró-
cił się do wielkopolskich gmin 
z zapytaniem o możliwość przy-
jęcia na swoim terenie uchodź-
ców z Syrii. My odpowiedzieli-
śmy, że rozważamy możliwość 
przyjęcia od 2017 roku 1-3 ro-
dzin uchodźców. W tym samym 
czasie odpowiadaliśmy – także 
pozytywnie – w sprawie przy-
jęcia rodzin z Ukrainy, z Ma-
riupola. W obu przypadkach 
napisaliśmy, że zakres pomocy 
jest uzależniony od zagwaran-
towania wsparcia z krajowego 
budżetu. 

Czy Pana zdaniem powinni-
śmy udzielić pomocy uchodź-
com?

Nasza Gmina wielokrotnie 
okazywała wrażliwość na ludzką 

krzywdę. Przecież przyjęliśmy 
repatriantów z Kazachstanu, 
pomagaliśmy poszkodowa-
nym w klęskach żywiołowych, 
wspieramy Polaków na Litwie, 
zapraszamy na wakacje dzieci 
z Ukrainy, organizujemy co roku 
lokalny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, wspieramy 
różne charytatywne akcje i wy-
darzenia. Uważam, że uchodźcy 
to ludzie w bardzo trudnej sytu-
acji życiowej. Nie wolno katego-
rycznie odmawiać pomocy tylko 
dlatego, że ktoś jest innego kolo-
ru skóry, wyznania lub dlatego, 
że przybywa z daleka.

Jakie kolejne kroki w tej 
sprawie zamierzają Państwo 
podjąć?

29 października wysłaliśmy 
przytoczoną przeze mnie na 
początku odpowiedź i od tej 
pory… cisza. Czekamy na okre-
ślenie jasnych zasad adaptacji 
uchodźców w naszym kraju. 

Chcemy mieć wpływ na to, 
kogo mielibyśmy adoptować na 
swoim terenie. Ponadto chcemy 

również wiedzieć, jakie zada-
nia zostaną postawione przed 
Gminą, a co będzie należało do 
obowiązków instytucji rządo-
wych. W oparciu o taką wiedzę 
i po przeprowadzeniu szczegó-
łowej analizy podejmiemy decy-
zję w sprawie przyjęcia rodzin 
z Syrii.

W tej kwestii każdy ma prawo 
otwarcie wyrażać swoje zdanie. 
Apeluję jednak, aby zawsze od-
bywało się to w sposób kultural-
ny, bez obrażania kogokolwiek. 
Lutowy protest przed Urzę-
dem Gminy przebiegał spokoj-
nie, chociaż wielu uczestników 
przyjechało spoza granic naszej 
Gminy. Dziękuję organizato-
rom oraz służbom policyjnym 
i porządkowym za czuwanie nad 
spokojnym przebiegiem tego 
wydarzenia. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Trwa na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy świetlicy

Ceradz Kościelny

 Przeprowadzono remont instalacji c.o. w 
starej szkole

Chyby

 Trwa budowa molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu 
chodnika ul. Szkolnej

Jankowice

 Trwa przygotowanie do przetargu na bu-
dowę ścieżki rowerowej łączącej Lusów-
ko z Jankowicami

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji 
Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Trwa opracowanie projektu rozbudowy 
świetlicy

Lusowo

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

 Zakończono opracowywanie dokumen-
tacji projektowej  na rozbudowę szkoły 
podstawowej

 Zakończono budowę oświetlenia na ul. 
Drozda i Słowika

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Zakończono aktualizację projektu ścież-
ki rowerowej łączącej Lusówko z Janko-
wicami 

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Trwa przebudowa ul. Kościelnej i Jarzę-
binowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Orzechowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Leśnej

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

Rada Sołecka w Rumianku zorganizowała Biesiadę z okazji Dnia 
Seniora. Była to okazja do spotkania tych najstarszych i tych 
„nieco” młodszych mieszkańców naszej wsi. Atmosferę spotka-

nia umilał śpiewem Marek Czajka wraz z małżonką Elżbietą. 

Dzień Seniora

21 marca (poniedziałek) 13.00-17.30 dyżur 
Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce w budynku 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Lokalni przedsiębiorcy są najważniejszymi adresatami czasopi-
sma „Miejsce Biznesu Tarnowo Podgórne”, które wydaje nasza 
Gmina wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębior-

ców. W każdym numerze znajdują się wywiady z przedstawicielami lo-
kalnego biznesu, najważniejsze informacje samorządowe oraz artykuły 
doradców biznesowych, pomagających rozwijać prowadzenie działal-
ności gospodarczej. 

Dotychczas ukazały się 3 numery „Miejsca Biznesu”. W wersji elek-
tronicznej dostępne są one na www.miejscebiznesu.pl. 

Czasopismo jest bezpłatnie kolportowane wśród przedsiębiorców na 
terenie Gminy. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać publikację do swojej 
firmy, to warto się dopisać do bazy adresowej wykorzystując formularz 
prenumeraty na podanej stronie internetowej.

Zapraszamy do lektury! ~ ARz

Miejsce Biznesu 
 Tarnowo Podgórne
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 aktualności

19 stycznia w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne odbyło się spotkanie w sprawie 
planowanej budowy linii 400 kV, w któ-

rym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych:

•  Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne, 

•  Piotr Kaczmarek, II Zastępca Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne, 

• Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo, 
• Zenon Gałka, Wójt Gminy Kaźmierz, 
•  Dariusz Wachowiak, Z-ca Burmistrza Miasta 

i Gminy Szamotuły, 
•  Dariusz Szuberski, Burmistrz Miasta i Gminy 

Rogoźno,
• z Urzędu Miasta i Gminy Oborniki:
 •  Lidia Kizior-Pietrzak, Kierownik Wydziału 

Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami,

 • Tomasz Misterski, pracownik Wydziału,
oraz przedstawiciele inwestora i wykonawcy:

•  Piotr Strojny, Dyrektor Zadania Inwestycyjnego 
PSE,

• Jan Koprowski, PSE
• Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM

Zarząd Stowarzyszenia Ekologiczna Wielkopolska informują, że 21 grudnia, jeszcze jako przedstawiciele inicjatywy 
społecznej, złożyli w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim petycję przeciw budowie linii 2x400kV Piła Krzewina - Ple-
wiska po nowej trasie. Wraz z petycją przekazali łącznie 2403 podpisy (złożone na wersji papierowej oraz on-line). Do 
pozostałych adresatów petycja została przekazana drogą pocztową. – Mimo że podpisy cały czas jeszcze do nas napływały 
i jeszcze nie zdążyliśmy dotrzeć do wszystkich mieszkańców poszkodowanych wyznaczeniem nowej trasy linii, postanowi-
liśmy złożyć petycję niezwłocznie, ponieważ inwestor i wykonawca rozpoczęli już swoje działania w sprawie tej inwestycji. 
– mówią członkowie Zarządu Stowarzyszenia. – Skalę sprzeciwu w samych gminach Tarnowo Podgórne i Dopiewo szacu-
jemy na minimum 6 000 osób. Cały czas zgłaszają się do nas zaskoczone i zszokowane osoby, które dopiero się dowiedziały 
o zamiarach PSE realizacji tak dużej inwestycji niezgodnie z dokumentami planistycznymi gmin. Wszystkim osobom, które 
zbierały i złożyły podpisy dziękujemy za wsparcie inicjatywy. Liczymy na dalsze zaangażowanie. To dopiero początek na-
szej batalii o przeprowadzenie tej inwestycji z jak najmniejszą szkodliwością społeczną, bez burzenia ładu planistycznego 
naszych terenów.

Stowarzyszenie Ekologiczna Wielkopolska, www.400kv.phorum.pl

O przebiegu linii 400 kV z PSE

•  Jacek Miciński, Dyrektor Zarzą-
dzający Forward PR,

•  Piotr Mucha, Dyrektor ds. 
Budowy Linii Energetycz-
nych INPLUS Energetyka.

Samorządowcy podkreślali, że 
nie mają wątpliwości co do za-
sadności i konieczności realizacji 
omawianej inwestycji. Natomiast 
przedmiotem dyskusji musi być 
przebieg linii elektroenergetycz-
nej tym bardziej, że od lat – na 
podstawie zapewnień od PSE – 
zarówno na mapach, jak i w tere-
nie, utrzymywany był Wariant I. 

Dyrektor Piotr Strojny przed-
stawił stan zaawansowania prac 
nad realizacją projektu. W grud-
niu 2015 r. PSE podpisało umo-
wę z Konsorcjum w składzie IDS 
Energetyka Sp. z o.o. (spółka na-
leżąca do IDS-BUD S.A.) – Lider 
i ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka 
należąca do ENPROM Sp. z o.o.) 

– Partner. Obecnie trwa aktualiza-
cja map i dokumentacji związanej  
z inwestycją – oprócz dotychcza-
sowego Wariantu I analizowa-
ne są także inne warianty trasy. 
Dyrektor podkreślił, iż mimo że 
w przypadku tej inwestycji moż-
na skorzystać z zapisów spec-
-ustawy, to zarówno inwestorowi, 
jaki i wykonawcy zależy na tym, 
by ostateczny przebieg trasy był 
wyznaczony w oparciu o szerokie 
konsultacje społeczne. 

Inwestor i wykonawca zade-
klarowali chęć odbycia spotkań 
z Wójtami i Burmistrzami gmin 
na przebiegu sieci, a następnie 
z Radami Gmin. Ponieważ  roz-
mowy w tak szerokim gronie uła-
twiają komunikację pomiędzy 
stronami, następne wspólne spo-
tkanie zaplanowano ok. połowy 
marca 2016 r. w Tarnowie Pod-
górnym.

~ ARz

Petycja złożona
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Sady

 Trwa przygotowanie do przetargu na 
przebudowę ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Swadzim

 Trwa budowa budynku z mieszkaniami 
socjalnymi

Sierosław

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Pokrzywnickiej

Tarnowo Podgórne

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej budowy wschodniej obwodnicy 
Tarnowa Podgórnego 

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka 
Zdrowia

Wysogotowo

 Trwa przygotowanie procedury przetar-
gowej na przebudowę ulicy Wierzbowej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

W związku ze zmianami 
dotyczącymi realiza-
cji obowiązku szkol-

nego oraz zniesieniem obowiązku 
przedszkolnego dla dzieci pięcio-
letnich przekazujemy Państwu in-
formacje i odpowiedzi dotyczące 
rekrutacji do przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych i pierwszych 
klas szkół podstawowych. 

REKRUTACJA DO PRZED-
SZKOLI

W rekrutacji uczestniczą dzie-
ci, zamieszkujące w Gminie Tar-
nowo Podgórne, które w roku 
szkolnym 2015/2016 nie uczęsz-
czały do przedszkoli publicznych 
lub chcą zmienić przedszkole. 

Kandydaci zamieszkali poza 
obszarem Gminy Tarnowo Pod-
górne mogą być przyjęci do pu-
blicznego przedszkola, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego Gmina nadal dys-
ponuje wolnymi miejscami w da-
nym przedszkolu.

Dzieci 3-letnie 
(rok urodzenia: 2013) 
Od 1 września 2016 r. dzie-

ci w wieku 3 lat, zamieszka-
łe w Gminie Tarnowo Podgórne, 
mają prawo do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego – dzieci 
będą przyjmowane do przedszkoli 
publicznych w procesie rekrutacji 
na podstawie wniosku.

Dzieci 4-letnie 
(rok urodzenia: 2012)
Od dnia 1 września 2016 r. 

dzieci w wieku 4 lat, zamieszka-
łe w Gminie Tarnowo Podgórne, 
mają prawo do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego – dzieci 
będą przyjmowane do przedszkoli 
publicznych w procesie rekrutacji 
na podstawie wniosku.

Dzieci 5-letnie 
(rok urodzenia: 2011)
Od dnia 1 września 2016 roku 

dzieci w wieku 5 lat, zamieszka-
łe w Gminie Tarnowo Podgórne, 
mają prawo do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego – dzieci 

będą przyjmowane do przedszkoli 
publicznych w procesie rekrutacji 
na podstawie wniosku.

Dzieci 6-letnie 
(rok urodzenia: 2010) 
I. Przyjęcie do oddziału przed-

szkolnego 
Z dniem 1 września 2016 r. dziec-

ko 6-letnie jest obowiązane do od-
bycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 6 lat. 

Wszystkie dzieci uczęszczają-
ce do przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Tarnowo Podgórne 
będą spełniać obowiązek w od-
dziale przedszkolnym szkoły, 
w obwodzie której zamieszkuje 
dziecko. 

W lutym, we wszystkich szko-
łach zostaną zorganizowane spo-
tkania informacyjne dla rodzi-
ców dzieci, które pójdą do szkół 
do pierwszych klas lub oddziałów 
przedszkolnych.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
1. Od 1 września 2016 r., na 

wniosek rodziców naukę w szko-
le może rozpocząć dziecko, któ-
re w danym roku kalendarzowym 
kończy 6 lat (rocznik 2010). Nie 
ma konieczności przedstawienia 
opinii poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej 
przyjmuje dziecko 6-letnie jeżeli 
dziecko:

− korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkol-
nym poprzedzającym rok szkol-
ny, w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole podstawowej (uczęszcza-
ło do przedszkola), albo

− posiada opinię o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole pod-
stawowej, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedago-
giczną (zapis dotyczy dzieci, które 
nie uczęszczały do przedszkola).

Dzieci 7-letnie 
(rok urodzenia: 2009)

REKRUTACJA DO
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

ROZPOCZYNASZ / WZNAWIASZ 
WYKREŚLASZ / ZAWIESZASZ
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej
Przeczytaj koniecznie!

Informacja dla płatników składek 
Przypominamy, że rozpoczynając lub wznawiając działalność gospodarczą, 

jesteś jako płatnik składek zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Jeśli rozpoczynasz lub wznawiasz działalność od pierwszego dnia danego 
miesiąca, jako płatnik składek złóż za ten miesiąc deklarację rozliczeniową 
ZUS DRA z pełnymi składkami. 

Jeśli rozpoczynasz lub wznawiasz działalność w  trakcie miesiąca, to składasz 
za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z  pomniejszonymi proporcjo-
nalnie składkami na ubezpieczenia społeczne i  Fundusz Pracy oraz pełną kwotą 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. Za następny miesiąc natomiast zobowiązany 
jesteś złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA z pełnymi składkami. 

Na podstawie tak złożonych dokumentów ZUS będzie mógł sporządzać za Ciebie 
dokumenty rozliczeniowe za następne miesiące.

Jeśli wykreślasz lub zawieszasz działalność w  trakcie miesiąca, jako płatnik 
składek złóż za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Jeśli wykreślasz lub zawieszasz działalność od pierwszego dnia następnego 
miesiąca i  jesteś zwolniony ze składania ZUS DRA, Zakład sporządzi za Ciebie 
dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesiąc prowadzonej działalności.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2023/15
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I. Obowiązek szkolny dziecka 
rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat.

Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty decyzję w sprawie odro-
czenia od obowiązku szkolnego 
podejmuje dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie 
której dziecko mieszka, po zasię-
gnięciu opinii poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej.

Dokumentem uprawniającym 
dziecko do kontynuacji wychowa-
nia przedszkolnego jest decyzja 
odraczająca obowiązek szkolny 
wydana przez dyrektora publicz-
nej szkoły podstawowej, w obwo-
dzie której dziecko mieszka. 

II. W przypadku dzieci posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wycho-
waniem przedszkolnym może być 
objęte dziecko w wieku powyżej 7 
lat, nie dłużej jednak niż do koń-
ca roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko koń-
czy 9 lat (rocznik 2007).

III. Dzieci urodzone w roku 
2009, które w roku szkolnym 
2015/2016 rozpoczęły naukę 
w klasie I szkoły podstawowej, na 
wniosek rodziców, złożony w ter-
minie do dnia 31 marca 2016 r., 
mogą w roku szkolnym 2016/2017 
powtarzać naukę w klasie I szkoły 
podstawowej.

Wniosek ten składa się do dyrek-
tora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza. W tym przypad-
ku dziecko nie bierze udziału w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
I na rok szkolny 2016/2017.

DZIECI 8-letnie 
(rok urodzenia: 2008)
Dzieci urodzone w I połowie 

2008 r., które w roku szkolnym 
2015/2016 uczęszczają do klasy 
II szkoły podstawowej, na wnio-
sek rodziców, złożony w terminie 
do dnia 31 marca 2016 r., mogą 
w roku szkolnym 2016/2017 po-
wtarzać naukę w klasie II szkoły 
podstawowej. Wniosek ten składa 

się do dyrektora szkoły podstawo-
wej, do której dziecko uczęszcza.

Odpowiedzi na pytania zada-
wane przez rodziców.

1. Grupa przedszkolna (oddział 
przedszkolny) nie może liczyć wię-
cej niż 25 dzieci.

2. W oddziałach przedszkolnych 
podobnie jak przedszkolach opiekę 
sprawuje jeden wychowawca, któ-
ry posiłkuje się innymi nauczycie-
lami, aby zapewnić opiekę przez 
cały czas pobytu dziecka w placów-
ce (powyżej 5 godz. na realizację 
podstawy programowej). Po pięciu 
godzinach inny nauczyciel prowa-
dzi zajęcia w formie zabawowej do 
czasu odebrania dziecka. 

3. Oddziały przedszkolne 
umieszczone są w budynkach 
szkół. Nie są fizycznie wydzie-
lone z substancji szkoły (czasem 
jest to oddzielny korytarz). Sale 
oddziałów przedszkolnych znaj-
dują się w tych częściach szkół, 
gdzie zajęcia mają klasy młodsze. 
Pomieszczenia oddziałów przed-
szkolnych dostosowane są do po-
trzeb dzieci oraz do realizowanej 
podstawy programowej. Zarówno 
w oddziałach przedszkolnych jak 
i w klasach młodszych wydzielone 
zostały kąciki zabaw, z miejscem 
do siedzenia oraz biblioteczki z li-
teraturą dla dzieci.  Podczas spo-
tkań będą Państwo mogli zwiedzić 
szkołę.

4. Wszystkie oddziały przed-
szkolne będą pracować w godzi-
nach porannych. 5 godzin obowiąz-
kowych zajęć, potem w świetlicy.

5. W szkołach własne śniadanie 
dzieci spożywają wspólnie w sali 
lub w stołówce (szkoły ustalają 
zgodnie z możliwościami). Obiad 
dziecko może zjeść w szkole (od-
płatnie). 

Firmy cateringowe dostarczają 
posiłki zgodnie z potrzebami (rów-
nież jeżeli jest zapotrzebowanie na 
obiady dla alergików – firmy za-
pewniają podstawowe diety). 

W oddziałach przedszkolnych 
nie wnosi się opłat za pobyt.

Wszystkie dzieci w oddziałach 
przedszkolnych i pierwszych kla-
sach, na obiady, zajęcia dodatkowe 
i do autobusu odprowadzane i przy-
prowadzane są przez nauczycieli 
lub wyznaczonych opiekunów. 

6. Wszelkie informacje o postę-
pach dziecka w przedszkolu uzy-
skają Państwo od wychowawcy 
w przedszkolu. Jednocześnie infor-
mujemy, że wszystkie przedszkola 
planują spotkania, w których przy-
bliżą m. in. sprawy dotyczące re-
krutacji oraz zagadnienia związane 
z gotowością szkolną.

7. W Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej trwają prace nad zmianami 
w podstawie nauczania kształcenia 
ogólnego i podstawie wychowania 
przedszkolnego. ~GJO

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
TARNOWO PODGÓRNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
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tarnowskie lwy

Na zaproszenie Wójta Ta-
deusza Czajki i Przewod-
niczącego Rady Gminy 

Grzegorza Leonharda na Spo-
tkanie Noworoczne, które odby-
ło się 5 lutego w sali GOK SE-
ZAM, odpowiedzieli Posłowie 
na Sejm: Waldy Dzikowski, Bo-
żena Szydłowska, Bartłomiej 
Wróblewski i Marek Ruciński, 
Senator Piotr Florek, Starosta Po-
znański Jan Grabkowski, a także 
burmistrzowie i wójtowie. Przy-
byli również reprezentanci służb 
mundurowych i najważniejszych 
wielkopolskich instytucji i urzę-
dów. Obecni byli przedsiębiorcy 
oraz przedstawiciele grup i orga-
nizacji, stowarzyszeń oraz ducho-
wieństwa. 

Wieczór rozpoczął się koncer-
tem tria smyczkowego Maestoso, 
które tworzą pedagodzy Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Tarnowie Podgórnym.

Następnie głos zabrał Wójt 
Tadeusz Czajka. Witając gości 
nawiązał do lokalnej przedsię-
biorczości, która jest znakiem 
rozpoznawczym Gminy Tarno-
wo Podgórne: w 2015 roku prze-
kroczyliśmy liczbę pięciu tysięcy 
funkcjonujących u nas podmio-
tów gospodarczych, a do naj-
ważniejszych wydarzeń gospo-
darczych mijającego roku należy 
otwarcie Centrum Biurowo-Ma-
gazynowego Grupy Muszkiete-
rów w Swadzimiu. 

Wójt przytoczył również liczby 
pokazujące zainteresowanie ofer-
tą Tarnowskich Term – od mo-
mentu otwarcia w ciągu 7 mie-
sięcy obiekt odwiedziło ponad 
257 tysięcy gości, również spo-
za naszej Gminy. To dowodzi du-
żego zapotrzebowania na nowe 
możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

Wójt przedstawił także najważ-
niejsze kierunki inwestycyjne sa-
morządu na najbliższe lata, za-
warte w nowym Planie Rozwoju 
Lokalnego. Gmina, poprzez re-

XIX Spotkanie Noworoczne  
 – Tarnowskie Lwy wręczone

alizowanie potrzeb mieszkań-
ców, będzie dążyć do wzmacnia-
nia wspólnoty, co znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w haśle pro-
mocyjnym Gminy. Na zakończe-
nie Wójt podziękował wszystkim 
przedsiębiorcom, członkom grup, 
stowarzyszeń i instytucji za ich 
wkład w rozwój Gminy.

Tradycyjnie podczas Spotka-
nia Noworocznego poznajemy 
laureatów Tarnowskich Lwów. 
Tą nagrodą Wójt wyróżnia firmy 
i przedsiębiorców, którzy w spo-
sób szczególny przyczyniają się 
do rozwoju naszej Gminy. Tego-
rocznymi laureatami zostali:

• Grupa Muszkieterów za traf-
ny wybór,

• Mariusz Stolarski, prokurent 
Postal Steel Group, za wspieranie 
lokalnego sportu,

• Janusz Gruntkowski, wła-
ściciel firmy Międzynarodowy 
Transport Ciężarowy, za otwar-

tość i współpracę z samo-
rządem Gminy Tarnowo 

Podgórne,
• Maciej Szperliń-

ski za otwarte i wraż-
liwe serce. 

Część oficjalną za-
kończył noworoczny 

toast Przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza 

Leonharda.
~ARz
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tarnowskie lwy
Dla Grupy Muszkieterów 
Nagrodę odebrał Krzysztof Waligórski, Prezes Intermarche w Polsce
Za trafny wybór

Grupa Muszkieterów jest największym w Polsce zrzeszeniem niezależnych polskich 
przedsiębiorców, zarządzających obecnie prawie 350 supermarketami Intermarché i Bri-
comarché. 

10 czerwca 2015 roku Grupa Muszkieterów otworzyła w Swadzimiu nowoczesne Cen-
trum Biurowo-Magazynowe, o łącznej powierzchni  83 000 m2. Zatrudnienie znajduje tu 
blisko tysiąc osób. 

Przeniesienie siedziby do Gminy Tarnowo Podgórne zostało poprzedzone wnikliwym 
badaniem potencjału tej lokalizacji wobec wysokich wymagań i oczekiwań Inwestora.  
Decyzja o realizacji inwestycji w Swadzimiu podniosła prestiż Gminy Tarnowo Podgórne 
w oczach krajowego i międzynarodowego biznesu.  Stanowi również dowód zaufania dla 
działań lokalnego samorządu. 

Dla Macieja Szperlińskiego
Za otwarte i wrażliwe serce 
 
Złote Serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są uznawane za jeden z naj-

bardziej prestiżowych symboli bezinteresownego zaangażowania osób i firm w realiza-
cję charytatywnych celów Fundacji, a prowadzona na żywo licytacja należy do najważ-
niejszych przedsięwzięć Finału WOŚP. 

10 stycznia 2016 roku serduszko z numerem jeden za kwotę ponad 600 tys. zł wyli-
cytował Pan Maciej Szperliński, przedsiębiorca i mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Podejmując decyzję o wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazał,  
że istotą prowadzenia biznesu powinien być nie tylko twardy rachunek ekonomiczny, 
ale również pomoc osobom potrzebującym.

Dla Janusza Gruntkowskiego 
Właściciela firmy Międzynarodowy Transport Ciężarowy
Za otwartość i  współpracę z samorządem Gminy Tarnowo Podgórne 

Firma Międzynarodowy Transport Ciężarowy Janusz Gruntkowski funkcjonuje na ryn-
ku transportu ciężarowego od 26 lat. Jej nowoczesny tabor pozwala realizować przesyłki 
drobnicowe i całopojazdowe na terenie całej Europy. Firma od początku istnienia prowadzi 
działalność na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, od 7 lat w nowej siedzibie w Tarnowie 
Podgórnym. Pan Janusz Gruntkowski należy do grona prężnych lokalnych przedsiębiorców, 
współpracujących z samorządem Gminy Tarnowo Podgórne. Aktywnie włączył się w bu-
dowę gminnej infrastruktury drogowej, podnoszącej atrakcyjność terenów inwestycyjnych.  
Będąc kibicem piłki nożnej od lat wspiera działalność Gminnego Klubu Sportowego Tarno-
via. Uważa, że tworzenie warunków kompleksowego rozwoju zawodników z mniejszych 
miejscowości owocuje zbudowaniem kadry na wysokim sportowym poziomie. 

Dla Mariusza Stolarskiego
Prokurenta Postal Steel Group
Za wspieranie lokalnego sportu

Działająca od 1992 roku i zarządzana przez Pana Mariusza Stolarskiego firma Postal 
Steel Group to znany producent i bezpośredni importer stalowych elementów kutych oraz 
materiałów eksploatacyjnych PSG. Europejski lider w swojej branży. Siedziba i magazyny 
znajdują się w Tarnowie Podgórnym, natomiast produkcja odbywa się w Przeźmierowie. 

Pan Mariusz Stolarski jest mecenasem sportu – w Gminie Tarnowo Podgórne wspiera 
działalność Klubu Kolarskiego Tarnovia. Pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwo-
ju sportowych umiejętności dzieci i młodzieży. Jest również bardzo zaangażowany w bu-
dowanie indywidualnej kariery Pawła Cieślika – zawodnika, wywodzącego się z Klubu 
Kolarskiego Tarnovia. Pan Mariusz Stolarski pokazuje, że warto przekładać osobiste za-
interesowania na  kreowanie nowych obszarów współpracy przedsiębiorców z lokalnymi 
grupami i organizacjami. Potrzeba niesienia bezinteresownego wsparcia jest nieodłącznym 
elementem jego filozofii prowadzenia biznesu.
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Wydawać by się mo-
gło, że okres zimowy 
sprzyja lekkiemu wy-

ciszeniu, jednak rok jubileuszy 
dla zespołów artystycznych to 
czas bardzo intensywnej pracy. 
Jeszcze nie umilkło echo kolęd, 
pastorałek i ciekawych spotkań 
„Lusowiaków” z mieszkańcami 
Lusowa, Baranowa, Skórzewa i 
Dąbrówki, a tu przyszło zapro-
szenie do telewizji poznańskiej 
do udziału w programie „Tej! 
Poranek Rychło Rano” 14 stycz-
nia.  Tydzień później, w świe-
tlicy w Lusowie odwiedziła nas 
telewizja TVP3 z redaktor Justy-
ną Lerczak, aby nagrać prace ze-
społu w trakcie próby, porozma-
wiać z choreografem Dariuszem 
Jezierskim, Zdzisławem Pawla-
czykiem (maestro od opracowań 
muzycznych i wokalu), kierowni-
kiem zespołu Krystyną Sembą na 

Co słychać u Lusowiaków?
temat zbliżającego się XX-lecia 
zespołu. Program ten emitowa-
ny był w programie „Krajobraz 
Wielkopolski”.

Jednak najważniejszym zada-
niem, jakiego się podjęliśmy obec-
nie przy współudziale dyr. szkoły 
w Lusowie Aleksandry Kolendo 
i dyr. GOK „SEZAM” Szymona 
Melosika, to powołanie do życia 
Zespołu Ludowego „MAŁYCH 
LUSOWIAKÓW”. Grupa ta bę-
dzie mogła uświetniać wszystkie 
uroczystości szkolne, gminne, ale 
będzie też zapleczem ZPiT „Luso-
wiaków”. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci szkolne do świetlicy 
w Lusowie w każdą środę o godz. 
17.00. To okazja, aby odciągnięć 
naszych milusińskich od table-
tów, gier komputerowych czy te-
lewizora na rzecz wszechstronne-
go rozwoju zarówno fizycznego, 
umysłowego, szybkiej koordyna-

cji ruchowo-wzrokowo-słuchowej 
i niesamowitej kondycji.

Chcielibyśmy się również po-
chwalić, iż w ostatnich dwóch 
latach nasi członkowie zespołu 
- studenci podjęli się napisania 
dwóch prac magisterskich: 

- Karolina Nowak: Projekto-
wanie gospodarki magazynowej 
w nietypowych warunkach na 
przykładzie magazynu Zespołu 
Pieśni i Tańca Lusowiacy (bar-
dzo ważki temat wszystkich ze-
społów), 

- Sylwia Domańska: Monogra-
fia Zespołu Pieśni i Tańca Luso-
wiacy 

Obchody XX-lecia zespołu od-
będą się 11 listopada i będą arty-
stycznym akcentem 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku
~ kier. zespołu Krystyna Semba

Profilaktyka nowotworu 
piersi oraz prawidłowa pie-
lęgnacja biustu były naj-

ważniejszymi tematami „Śniada-
nia z biustem”, zorganizowanego 
6 lutego przez Lusowski Zdrój 
SPA BY NATURE. 

W spotkaniu uczestniczyły 
m.in. Krystyna Wechmann Prezes 
Federacji Stowarzyszeń „Ama-
zonki” i Lidia Sufinowicz z Po-
znańskiego Towarzystwa Ama-
zonek, I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat oraz zapro-
szone mieszkanki Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

Śniadanie rozpoczęło się od 
prezentacji działalności poznań-
skich Amazonek, które pokazują, 
że powrót do normalnego, aktyw-
nego życia po chorobie nowo-
tworowej jest możliwy. Potem 
uczestniczki wysłuchały krótkich 
wystąpień na temat raka jajnika 
i szyjki macicy oraz znaczenia 
diety w profilaktyce nowotworo-
wej. Nie zabrakło praktycznego 
pokazu badania piersi z użyciem 

Śniadanie z biustem

fantomu, ćwiczeń na odcinek 
piersiowy kręgosłupa, zasad pra-
widłowego doboru biustonosza 
oraz miniwarsztatu z zakresu roz-
woju osobistego. Ze szczególnym 
uznaniem i zainteresowaniem 
spotkała się osobista opowieść 
Katarzyny Mańczak o jej decyzji 
poddania się profilaktycznej ma-
stektomii z rekonstrukcją. 

Bez wątpienia spotkanie stało 
się okazją do wymiany poglądów 
i trosk związanych z tzw. „kobie-

cymi” chorobami nowotworowy-
mi. Mamy nadzieję, że stanie się 
ono punktem wyjścia dla integra-
cji lokalnego środowiska kobiet, 
które dotknęła choroba. 

~ ARz

„Śniadanie z biustem” zorganizo-
wał Lusowski Zdrój SPA BY NATU-
RE, natomiast o zdrowy poczęstunek 
zadbał Pałac Jaśminowy. 
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Zapraszam do udziału 
w edukacyjno-integracyj-
nych spotkaniach dla mło-

dych rodziców w cyklu ,,Poga-
danki – Wymienianki’’.

Na każdym spotkaniu będzie 
można wymienić się rzeczami, 
z których nasze dzieci wyrosły. 
Ciuszki, które nie znajdą nowych 
właścicieli, zostaną przekazane 
do domów dziecka lub na rzecz 
Caritasu. Tym sposobem nadamy 
im nowe życie, przy okazji ucząc 
nasze dzieci wrażliwości na po-
trzeby drugiego człowieka.

Pogadanki – Wymienianki 
Oprócz tego na każdym spotka-

niu będzie można zasięgnąć pora-
dy specjalisty innego w każdym 
miesiącu. 

Będą to:
20 lutego – farmaceuta,
19 marca – dietetyk, 
23 kwietnia – fizjoterapeuta,
21 maja – kosmetolog,
18 czerwca – pedagog i psycho-

log dziecięcy.

Miejsce: świetlica Przeźmie-
rowo, ul. Magazynowa 25, godz. 
10.00-12.00

Koszt udziału w jednym spo-
tkaniu: 10 zł.

Liczba miejsc ograniczona, de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Chętnych do wzięcia w nim 
udziału proszę o kontakt: tel.608 
064 244 lub pumamaja@interia.pl

~ Maja Stępień

Projekt oceniony przez przed-
stawicieli Rady Gminy podczas 
Tarnowskich Inicjatyw Społecz-
nych jako godny uwagi.

Wszystko podsumowane 
– oto liczby ostatecz-
ne. 10 stycznia, pod-

czas 24 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w naszej 
Gminie zebraliśmy 113 339,62 zł, 
w tym: 

- wpłaty z licytacji wyniosły 
19 585,57 zł 

- wolontariusze zebrali 
73 044,30 zł 

Uczniowie zawsze z dużym za-
interesowaniem czekają na kwoty 
zebrane przez poszczególne szko-
ły i przedszkola. W tym roku ze-
brano:

- Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym – łącznie 
9 003,01 zł, średnio na osobę 
562,69 zł, 

- Gimnazjum w Baranowie – 
łącznie 26 089,12 zł, średnio na 
osobę 434,82 zł, 

- Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym – łącznie 31 915,04 zł, 
średnio na osobę 362,67 zł, 

- Przedszkole w Baranowie – 
łącznie 618,02 zł + zając wielka-
nocny olbrzymi za 260 zł, 

- Przedszkole „Pod Wesołą 
Chmurką” w Tarnowie Podgór-
nym – łącznie 616,74 zł, 

- Przedszkole „Leśne Lud-
ki” w Przeźmierowie – łącznie 
1 327,19 zł + srebrny medalik,

Znamy liczby 24 Finału WOŚP
- Przedszkole w Lusówku – łącznie 

343,76 zł. 

Chcemy także wyróżnić wolontariu-
szy, którzy zebrali najwięcej:

- Weronika Bochnak - 2 045,00 zł, 
- Marta Mirska - 1 794,16 zł,
- Oliwia Grzesiak – 1 549,40 zł,
- Rafał Paluch – 1 483,70 zł, 
- Mateusz Woźny – 1 437,70 zł, 
- Karolina Rackowiak – 1 330,00 zł, 
- Łukasz Duda - 1 296,55 zł, 
- Marta Marcińska - 1 246,00 zł. 
Dla wymienionych powyżej osób przygotowaliśmy nagrody – po ich 

odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 115 w Tar-
nowie Podgórnym, pok. 116, Dorota Błoch, Kierownik Wydziału Infor-
macji Publicznej, tel. 61 8959 233.

Wszystkim, którzy z nami zagrali, serdecznie dziękujemy! ~ ARzWolontariusze 
WOŚP
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Wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem nowocze-
snych technologii w działalności własnej organizacji za-
praszamy do bezpłatnego pobrania w wersji elektronicznej 

Przewodnika Animatorów Nowoczesnych Technologii. Przewodnik 
powstał w ramach projektu „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Tech-
nologii”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Publikacja jest dostępna na www.frnt.pl/images/Prze-
wodnik SANT.pdf 

We współczesnym świecie zarządzanie zasobami, procesami, ko-
munikacją i wiedzą zachodzi w przeważającej mierze przez lub przy 
wsparciu nowoczesnych technologii. Ważne jest zatem, aby organizacje 
pozarządowe potrafiły wykorzystywać dla realizacji własnych potrzeb 
dostępne narzędzia IT, a następnie za ich pośrednictwem potrafiły efek-
tywnie zarządzać organizacją, komunikować się z otoczeniem, prowa-
dzić działania promocyjne, pozyskiwać wiedzę z zewnątrz, dzielić się 
nią czy realizować współpracę wewnątrz i międzysektorową. 

~ ARz

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wznawia swo-
ją działalność – zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz wszystkich zainteresowanych. 

Dyżury będą pełnione w następujących godzinach:
- wtorek: 17.00 – 20.00,
- piątek: 16.30 – 19.00,
Pracownicy Centrum dyżurują w budynku przy stadionie GKS Tarno-

via, ul. 23 Października 34, pokój nr 108, Tarnowo Podgórne. 

Najbliższe szkolenia organizowane przez Centrum odbędą się:
27 lutego, godz. 17.00
Zamknięcie księgowe roku w organizacji pozarządowej - najważniej-

sze informacje

11 marca, godz. 17.00
Inicjowanie i prowadzenie działań przez NGO na rzecz rozwoju eko-

nomii społecznej
Szczegóły i zgłoszenia ngo@tarnowo-podgorne.pl

~ ARz

Kącik seniora

Trenuj szare komórki
Pamięć i refleks możemy poprawić wykonując 

zwykłe czynności codzienne - przecież praca na lap-
topie, słuchanie muzyki czy ciekawa dyskusja po-
budzają aktywność naszego mózgu. Świetną „gim-
nastyką” dla naszego umysłu jest rozwiązywanie 
krzyżówek, partyjka szachów, brydża czy zajęcia na 
naszym Uniwersytecie III Wieku. Dużą pomocą są 
również, przeżywające swój renesans, gry planszo-
we, które niosą również walor integracyjny!

Odżywiaj mózg
Mózg pobiera 20% energii z tego, co jemy. Po-

winniśmy zatem dbać, by w naszym jadłospisie nie 
brakowało zdrowych produktów. Warto wspomnieć 
o zielonej herbacie, która wyostrza jasność umysłu i 
zdolność koncentracji. 

Zrób coś nowego
Doświadczanie czegoś nowego, rozpoczęcie no-

wej aktywności, poznawanie nowych osób, zwiedza-
nie nowych miejsc – pobudza nasze szare komórki.

Weź mózg na spacer
Wiele prawdy jest w stwierdzeniu: Zastane ciało 

to zastany mózg. Systematyczna aktywność fizycz-
na i świeże powietrze znakomicie działa nie tylko na 
kondycję fizyczną, ale również na kondycję naszego 
mózgu. Obniża ryzyko demencji, bo osoby aktywne 
fizycznie mają lepiej rozwiniętą i sprawniejszą struk-
turę mózgu. Wniosek – spaceruj, uprawiaj nordic 
walking, pływaj, trenuj na rowerze, ćwicz tai-chi. W 
zdrowym ciele sprawny mózg!

Czytaj
Nic tak nie pobudza wyobraźni i nie wzbogaca 

wiedzy jak książka. Wielowątkowa narracja, rozbu-
dowana metaforyka, inne perspektywy, punkty wi-
dzenia – to wszystko usprawni działanie naszej sza-
rej materii i pobudzi do myślenia. Niezależnie jaką 
lekturę wybierzemy (eksperci polecają klasykę lite-
ratury), pogłębimy ciekawość świata, rozwiniemy 
słownictwo, zdolności komunikacyjne, analityczne, 
usprawnimy pamięć i koncentrację.

Zapraszamy zatem do naszej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym i do filii w Baranowie, Lu-
sowie i Przeźmierowie. 

Warto wpisać do kalendarza:
Kaziuki 2016 z udziałem Zespołu Ejszyszczanie 

(Litwa), Centrum Kultury Przeźmierowo, 6 marca 
(niedziela), godz. 16.00, wstęp wolny,

Wykład UTW- Dr Jadwiga Kwiek: Lęk jako prze-
szkoda w miłości. LO Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 1182 marca (środa), godz. 17.00, wstęp wol-
ny,

Trwają zapisy na warsztaty Srebrne Kreacje 
(szczegóły wewnątrz numeru) – tel. 509 628 557, 
501 589 835.

Szybki i sprawny 
mózg

NGO a nowoczesne 
technologie

Dla organizacji 
pozarządowych
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Od 1 stycznia do 31 marca 
promowaną przez naro-
dową loterię paragonową 

branżą jest prywatna praktyka le-
karska i dentystyczna. Oznacza, 
że paragony za te usługi wezmą 
udział w wielkim  losowaniu Opla 
Insignia.

Przypominamy, że Narodowa 
Loteria Paragonowa to jedna z ak-
cji edukacyjnych Ministerstwa Fi-
nansów. Aby wziąć w niej udział 
należy rejestrować paragony fi-
skalne, wypełniając formularz na 

Promowane branże stronie głównej www.loteriapa-
ragonowa.gov.pl Można zgłosić 
dowolną liczbę, z których każdy 
musi być na kwotę min. 10 zł (na-
leży zachować wszystkie zareje-
strowane paragony!).

Aby wziąć udział w losowaniu 
nagrody specjalnej – samochodu 
Opel Insignia, należy zarejestro-
wać paragon z tzw. branży pre-
miowanej, która zmienia się co 3 
miesiące. 

Loteria skierowana jest do osób, 
które ukończyły 18 lat. Zgłosze-
nia paragonów będą przyjmowa-
ne do 30 września 2016 roku. 

~ ARz

W ostatnim czasie nasiliło 
się zjawisko oszukiwa-
nia abonentów (najczę-

ściej sieci telefonii komórkowych) 
poprzez wykorzystywanie chęci 
oddzwaniania na nieodebrane po-
łączenia. Podejrzane połączenia 
przychodzą często w godzinach 
wieczornych i w nocy, co sprawia, 
że jesteśmy bardziej skłonni do od-
dzwonienia. 

Najczęściej na numer użytkow-
nika dzwoni zagraniczny numer 

Nie oddzwaniaj!!!
np. z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej. Dlaczego akurat 
z tych egzotycznych krajów? Ponieważ ich międzynarodowe numery 
kierunkowe (+243) oraz (+225), które wyświetlają się na ekranie tele-
fonu jako pozostawione połączenia nieodebrane, sugerują, że są to po-
łączenia krajowe. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego 
np. Demokratycznej Republiki Konga (+243.....) lub Wybrzeża Kości 
Słoniowej (+225...) może być zatem mylony przez użytkownika z nu-
merem kierunkowym strefy np. 22 - Warszawa, 24 - Płock. 

W ostatnim czasie  pojawiają się także numery przypominające pol-
skie numery komórkowe - np. 703….., które wykorzystują ten sam me-
chanizm „naciągania” abonentów. 

Razem z Urzędem Komunikacji Elektronicznej apelujemy zatem 
o rozwagę przed nawiązaniem połączenia!  ~ ARz 

6 lutego 2016r. miłośnicy dobrej zabawy z Koła Seniora w Przeźmierowie, spotkali się na balu kostiu-
mowym w CK Przeźmierowo. Uczestnicy bawili się wyśmienicie, przy dobrej muzyce zapewnionej 
przez Pana Krzysztofa i z humorem zakończyli tegoroczny karnawał.
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Pierwsza sesja Rady Gmi-
ny w 2016 r. odbyła się 
18 stycznia. Wejście Rady 

w nowy rok nosiło znamiona 
znacznej pracowitości, która bez 
wątpienia będzie naszym udzia-
łem przez kolejne miesiące. Przy-
jęty porządek obrad pod wzglę-
dem tematyki nie odbiegał od  
innych sesji. Spośród 21 projek-
tów uchwał 3 dotyczyły bowiem 
problemów związanych z gospo-
darką przestrzenną, 10 gospo-
darowania nieruchomościami, 5 
z edukacją, a 2 z finansami Gmi-
ny. Przekrój tematyczny niemal 
doskonale odpowiadał więc zwy-
czajowej strukturze problematyki 
prac naszego samorządu. Ostatni 
z dopełniających agendę obrad 
projektów, który rozpoczął sesję, 
dotyczył przyjęcia Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej Gminy Tar-

nowo Podgórne. To syntetyczny 
program działań na rzecz ochro-
ny klimatu na terenie naszej ma-
łej ojczyzny. Obejmuje zwłaszcza 
działania na rzecz zrównoważenia 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 18 stycznia

używanych na terenie Gminy źró-
deł energii. Zawiera informacje 
na temat obecnego stanu emisji 
szkodliwych produktów ubocz-
nych pozyskiwania energii z kon-
wencjonalnych źródeł i zestawia 
je ze stanem środowiska możli-
wym do osiągnięcia w przypad-
ku zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań w tym zakresie. Opie-
rając się na prognozie możliwo-
ści finansowych Gminy przed-
miotowy plan podsuwa konkretne 
rozwiązania w zakresie poprawy 
poszczególnych parametrów śro-
dowiska naturalnego. Ma jeszcze 
i tę zaletę, że przyjęcie go stano-
wi atut w ubieganiu się o ewentu-
alne dofinansowanie ze środków 
unijnych dla rozmaitych dzia-
łań związanych z szeroko pojętą 
ochroną środowiska. 

Spośród projektów z zakresu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Rada uchwaliła dwa plany 
miejscowe: w Batorowie i Swa-
dzimiu rejon ulic Widok, Stefana 
Batorego i Nad Stawem cześć B 
oraz w Lusowie w rejonie ulic Po-
znańskiej, Polnej, Nowej i Przy-
lesie część A. Zdecydowano też 
o przystąpieniu do opracowania 
mpzp w Tarnowie Podgórnym dla 
działek o numerach 764/5 i 764/7. 

Projekty uchwał o znaczeniu 
dla oświaty i edukacji dotyczy-
ły w przeważającej większości 
dostosowania gminnego prawo-
dawstwa do nowych rozwiązań 
w tej dziedzinie przyjętych przez 
Sejm RP. Gorącą dyskusję wśród 
Radnych i przybyłych gości wy-
wołała kwestia projektu ul. Le-
śnej w Przeźmierowie. Inwesty-
cja polegająca na realizacji tego 
zadania w 2016 r. na odcinku po-
między ulicami Rynkową a Wy-
sogotowską wywołała spore kon-
trowersje ze względu na kwestię 

ścieżki rowerowej. Widniała ona 
w pierwszej wersji projektu, lecz 
jej istnienie między ulicami Ryn-
kową i Dolina zostało oprote-
stowane przez przedsiębiorców, 
prowadzących działalność go-
spodarczą przy ulicy Leśnej. Do 
takiego rozwiązania przychyliła 
się Rada Sołecka Przeźmierowa, 
zapytana przez Wójta o opinię 
w tej sprawie. Z kolei Rada Osie-
dla Ptasiego oraz Koło Seniora 
w Przeźmierowie sformułowały 
zdecydowane stanowisko, popie-
rające istnienie ścieżki. Po dysku-
sji Radni przytłaczającą większo-
ścią głosów opowiedzieli się za 
zaprojektowaniem i wybudowa-
niem ścieżki rowerowej w ciągu 
tej ulicy. 

Po wyczerpaniu porządku ob-
rad i podjęciu stosownych uchwał 
Rada przeanalizowała sprawozda-
nie z wykonania jej uchwał pod-
jętych w 2015 r. Kolejne z przy-
jętych sprawozdań dotyczyło prac 
Komisji Rady Gminy za IV kwar-
tał ubiegłego roku. Ważnym ele-
mentem dla efektywnego funk-
cjonowania Rady zwykle jest 
przyjęcie planów pracy poszcze-
gólnych Komisji. Tak było i tym 
razem. Plany pracy rodziły się 
w bólach, w toku ścierających się 
argumentów i pomysłów podczas 
obrad Komisji. Piszący te słowa 
dopilnował, by tematyka prac po-
szczególnych Komisji spełniała 
warunki korelacji i kompletno-
ści podejmowanych zagadnień. 
Szczegóły omawianych proble-
mów dostępne są na stronie inter-
netowej Gminy. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 23 lutego. Serdecznie 
zapraszam do uczestnictwa w niej 
wszystkich zainteresowanych. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Pracowity  

początek roku  

w Radzie Gminy
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Taka tam pisanina. Często z pewnym lekce-
ważeniem i niewiarą we własne umiejętności 
tak właśnie myślę o swoich tekstach zamiesz-

czanych we wspomnieniowej rubryce naszej gazety. 
Życzliwe reakcje czytelników na problemy porusza-
ne w tych artykułach dają jednak asumpt do nieznacz-
nej korekty mego podejścia do wartości i roli tych 
tekstów. To może niezbyt skromna konstatacja, lecz 
piszę o tym będąc pod wrażeniem skali odzewu czy-
telników, jaki wywołał tekst o willi państwa Głogow-
skich zamieszczony w poprzednim wydaniu. Jesz-
cze żadna z moich pisarskich wprawek nie spotkała 
się z taką liczbą wypowiedzi na poruszony w nim 
temat. I wcale nie chodzi mi o pochwały dla autora, 
lecz o uczucia po stokroć ważniejsze dla czytelników: 
powrót pamięcią do czasów dzieciństwa, wspomnie-
nie przeżytych chwil czy nawet... łzy wzruszenia! 
Nie rzucam słów na wiatr! Odwiedził mnie mężczy-
zna po siedemdziesiątce, mieszkaniec Przeźmierowa, 
który uczęszczał do szkoły w opisywanym miejscu. 
Ciekawe opowieści o przeżyciach ze szkolnej ławy 
szybko nabrały szerszego kontekstu i przekształciły 
się w refleksje dotyczące jego przegranego z własnej 
woli życia. Pojawiły się łzy…Mniej lub bardziej roz-
czulali się zresztą wszyscy, którzy do szkoły w tym 
miejscu chodzili. „A nie napisał pan, że w roku …to 
ja byłem najlepszym uczniem ze wszystkich”. „Wiem, 
kto podpalił ten budynek gospodarczy i wywołał po-
żar, o którym pan wspomniał. I wcale nagła ulewa 
go nie zgasiła, tylko ja”. „Z kolegami wynieśliśmy 
do lasu grabie, siekierkę i zwój sznurka z tej szkoły. 
Męczy mnie to do dzisiaj!”. „Nic nie ma o słynnym 
wydarzeniu jak podłożyliśmy na siedzenie krzesła 
jednej z nauczycielek jajo podebrane kaczkom pły-
wającym w Przeźmierce i…”. „Pan napisze, że cza-
sem nauczyciele stosowali kary cielesne (tu znacznie 
złagodziłem oryginalne sformułowanie!), a potem ro-
dzice jeszcze dokładali swoje. I tak trzeba było! Wy-
szliśmy na ludzi!”… To tylko podane dosłownie jedne 
z najbardziej charakterystycznych reakcji na opisywa-
ny tekst. O tempora, o mores! chciałoby się napisać 
z uznaniem myśląc na temat ówczesnej szkoły! „Pan 
napisze…” Napiszę! Napiszę też o niektórych lokato-

Pan napisze… czyli sagi o szkole w willi 
państwa Głogowskich ciąg dalszy

rach tego domu. Było w nim wie-
le mieszkań i przewinęło się przez 
niego wiele rodzin. Najbardziej 
znana i zasłużona z nich to rodzi-
na państwa Huberów. Zmarły nie-
dawno prof. Zdzisław Huber to 
znany i ceniony neurochirurg, wy-
chowawca wielu pokoleń lekarzy 
tej specjalności, a przede wszyst-
kim wrażliwy człowiek, który po-
mógł bardzo wielu ludziom. Po-
stać wybitna, o wysokiej kulturze 
osobistej, niezliczonych talentach 
i pięknym wnętrzu. Koneser sztuk 
wszelakich, a zwłaszcza malar-
stwa, muzyki, filmu i poezji. Nie-
zrównany opowiadacz dykteryjek 
i anegdot. Łezka mi się w oku krę-
ci, gdy przypomina mi się jego jak-
że charakterystyczna postać! I pani 
Krystyna, żona profesora, która 
w moim odczuciu swą stanowczo-
ścią, pragmatyzmem i twardym 
stąpaniem po ziemi stanowiła ide-
alne dopełnienie dla romantycz-
nego charakteru męża. Krystyna 
Huber bardzo pomagała prof. Gło-
gowskiemu po śmierci jego żony. 

Nie do zastąpienia w roli poma-
gających owdowiałemu profeso-
rowi, który słabo radził sobie bez 
ukochanej żony, okazali się pań-
stwo Eugenia i Stanisław Żyło-
wie. To kolejna z inteligenckich 
rodzin, stanowiąca bez wątpienia 
chlubę naszej miejscowości. Lu-
dzie, o których nie potrafię myśleć 
inaczej, jak tylko z bezgraniczną 
sympatią i ogromnym szacunkiem. 
Gościli pana profesora na conie-
dzielnych obiadach. Z czasem 
ich dom stał się jego domem. Za-
mykam oczy i ...widzę prof. Gło-

gowskiego ponad płotem mojego 
ogrodu jak przechadza się powoli 
podziwiając rosarium Stanisława 
Żyły, byłego pracownika nauko-
wego Uniwersytetu Przyrodnicze-
go, chyba jednego z największych 
na świecie specjalistów w dzie-
dzinie uprawy róż. Eugenia Żyła 
wzięła też na siebie niewdzięczną 
rolę organizacji pogrzebu profeso-
ra Głogowskiego oraz poradzenia 
sobie z jego spuścizną. Pamiętam 
jak nie szczędząc sił, czasu i kosz-
tów z własnej i nieprzymuszonej 
woli jeździła po najznamienit-
szych bibliotekach poznańskich 
obdarowując je starodrukami i in-
nymi cennymi wolumenami, a tak-
że np. programami oper, których 
imponującą kolekcję zgromadzili 
państwo Głogowscy. Wszystko to 
tylko po to, by nic co cenne, nie 
uległo zaprzepaszczeniu. Posta-
wa godna najwyższego uznania 
i upowszechnienia, bo tyleż ludz-
ka co… rzadko obecnie spotykana. 

I jeszcze jedna sprawa zwią-
zana z państwem Głogowskimi. 
Całkiem niespodziewanie zwią-
zana z… Tarnowem Podgórnym. 
Stanisław Leitgeber, osoba, której 
zasług dla naszej Gminy nie spo-
sób przecenić, opowiedział mi hi-
storię na temat zażyłej znajomo-
ści jego ojca z prof. Głogowskim. 
Głównym bohaterem tej opowie-
ści był… pies! Biały owczarek 
podhalański, który trafił pod opie-
kę do Tarnowa na czas wygnania 
profesora na teren Dolnego Ślą-
ska, który wtedy należał do Nie-
miec. Pies zwykle bardzo spokoj-
ny wykazywał agresję na widok 
czarnych mundurów SS i zo-
stał pewnego razu zastrzelony za 
przejawy tejże. Pewnie jest jesz-
cze wiele zdarzeń w tym temacie, 
które warte są opisania. Przeźmie-
rowo nie ma tak długiej i burzli-
wej historii jak większość z 16 
miejscowości w naszej Gminie. 
Tym bardziej pielęgnować powin-
niśmy tę którą mamy! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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bezpieczeństwo

Koniec ferii zimowych i 
okres powrotu do szkoły 
to czas, w którym warto 

napisać kilka słów na temat za-
grożeń dnia dzisiejszego. Czy ta-
kie słowa jak „cyberprzemoc”, 
„dopalacze” są dostatecznie zna-
ne nam, starszym? Czy potrafimy 
rozpoznać ewentualne zagrożenia 
z nimi związane? 

W styczniu spotkałem się 
z przedstawicielami fundacji Pro 
Familia Mea. Ustaliliśmy zarysy 
programu skierowanego do szkół, 
dotyczącego problemu dopalaczy 
i narkotyków. To program nowy, 
potrzebny i dający rodzicom, 
opiekunom i wychowawcom po-
moc w przeciwdziałaniu niepo-
żądanym zdarzeniom. Z jednej 
strony można powiedzieć, że wy-
korzystując dostępne technolo-
gie czy środki masowego przeka-
zu jesteśmy w stanie zdefiniować 
ogólne zagrożenia. Z drugiej stro-
ny jednak nie jesteśmy w stanie 
ocenić czy problem już dotyczy 
naszych dzieci. Różnego rodza-
ju akcje nie do końca są pomoc-
ne w ujawnianiu zagrożeń. Sama 
prewencja ma duże znaczenie, ale 
by była skuteczna niezbędne jest 
posiadanie odpowiedniej ilości 
informacji.

Czym jest cyberprzemoc? 
Może ona polegać na stosowaniu 
działań skierowanych do konkret-
nej osoby lub też grupy osób po-
przez prześladowanie, nękanie, 
wyśmiewanie w internecie, m.in. 
przez: sms’y, e-mail’e, witry-
ny internetowe, fora dyskusyjne, 
portale społecznościowe i inne. 

Bezpieczeństwo i nie tylko…

Internet, poza walorami eduka-
cyjnymi, informacyjnymi i roz-
rywkowymi, może stać się źró-
dłem wielu zagrożeń, szeregu 
negatywnych zachowań oraz być 
nośnikiem negatywnych treści. 
Do najczęstszych form cyberprze-
mocy zaliczyć można:

- rozsyłanie kompromitujących 
materiałów, nękanie, grożenie, 
szantażowanie w sieci lub sms’y 
czy mms’y,

- tworzenie kompromitujących 
i ośmieszających stron interneto-
wych,

- pisanie obraźliwych komenta-
rzy na forach internetowych, ko-
munikatorach, blogach, portalach 
społecznościowych,

- podszywanie się pod inną oso-
bę na portalach społecznościo-
wych.

Ważnym elementem jest zatem 
współpraca rodziców czy opieku-
nów z Policją. Wszelkiego rodza-
ju podejrzane zachowania zawsze 
warto skonsultować z funkcjona-
riuszami, zajmującymi się spra-
wami nieletnich. Również w na-
szym komisariacie są takie osoby.

Na początku lutego w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Poznaniu 
odbyła się debata, dotycząca stwo-

rzenia mapy miejsc zagrożonych. 
Podczas spotkania wskazywano, 
że takie mapy mają być uniwersal-
nym narzędziem służb i instytucji 
do zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym. Stworzenie map po-
zwoli na rzetelne i czytelne zi-
dentyfikowanie i przedstawienie 
społecznościom lokalnym, skali 
i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Warto przypomnieć, 
że w ramach obowiązującego na 
terenie naszej Gminy programu 
„Bezpieczna Gmina”, już od dłuż-
szego czasu Policja i Straż Gminna 
ma wytypowane miejsca, w któ-
rych dochodzi do określonego ro-
dzaju zdarzeń. Nowością ma być 
dostępność mapy np. na stronach 
internetowych nie tylko Policji, ale 
również Gminnej czy innych por-
talach. 

W lutym odbędzie się spotka-
nie, na którym przedstawiciele 
sołectw i służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek, 
wymienią się informacjami na te-
mat zagrożeń, które są uciążliwe 
i niebezpieczne dla mieszkańców.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Czym jest 

cyberprzemoc?

Psy fundacji 
Pro Familia Mea 
podczas pokazu 
swoich umieję-
tości.
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 sprawozdania

POselskie wieści

W tarnowskim Klubie 
Seniora jak co roku 
urządziliśmy spotka-

nie opłatkowe. 
Zaproszenie nasze przyjął Wójt 

Tadeusz Czajka, który życzył 
nam zdrowia i spełnienia marzeń 
w 2016 roku. Następnie podzieli-
liśmy się opłatkiem i zaśpiewali-
śmy kolędy. Potem poczęstowa-
liśmy się przygotowanymi przez 
członkinie Klubu potrawami: 
makiełkami, pierożkami, rybami 
w occie i smażonymi oraz barsz-
czykiem. Na koniec jeszcze raz 
wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy.

Kolędy, wybory i karnawał u seniorów

Natomiast 16 stycznia odby-
ło się zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze za trzyletni okres 
(2013-2015). Sprawozdanie 
z działalności Klubu przedsta-
wiła sekretarz Halina Rybak, 
z działalności finansowej skarb-
nik Mira Fąka. Potem nastąpiły 
wybory do Zarządu. Nowo wy-
brany zarząd Klubu stanowią: 
Przewodnicząca Anna Gryska, 

Zastępca Przewodniczącego 
Bogdan Dęga, Skarbnik Mira 
Fąka, Sekretarz Henryk Babiak 
oraz Józef Przybysz jako czło-
nek. Po zebraniu rozpoczęła się 
zabawa karnawałowa.

 
~Józef Przybysz  

Kronikarz Klubu

Szanowni Czytelnicy, ostat-
nie tygodnie prac Sejmu do-
starczają nam wielu emocji. 

Z prędkością błyskawicy rządzą-
cy uchwalają kolejne ustawy – 
sposób ich procedowania często 
nie daje możliwości przenalizo-
wania danych propozycji przez 
opozycję. A chodzi zarówno o to, 
aby prawo ustanawiane przez par-
lamentarzystów było przejrzyste 
i pozbawione wad, jak i o to, aby 
projekty ustaw miały konkretne 
źródła finansowania. Koszty ob-
sługi Programu 500+ oraz wdro-
żenia reform edukacyjnych (wy-
cofanie sześciolatków ze szkół 
czy likwidacja gimnazjów) to 
kwestie, z którymi będzie musiał 
się zmierzyć samorząd, gdyż to 
na gminy spadnie w wielu przy-
padkach obowiązek finansowania 

tych reform. Istnieją uzasadnio-
ne obawy co do skutków zmian 
– wielu ekspertów wskazuje, że 
są one nieprzygotowane i pełne 
nieścisłości prawnych. Niektóre 
propozycje są po prostu niespra-
wiedliwe – wspomnę chociażby 
o propozycji podatku od sprze-
daży detalicznej, który co do za-
sady miał obejmować sieciowe 
hipermarkety i sieci dyskonto-
we, a w praktyce dotyka również 
małe polskie sklepy, jeszcze bar-
dziej zmniejszając ich konkuren-
cyjność.

Mam nadzieję, że chaos ustawo-
dawczy ustanie, a kolejne ustawy, 
które będą wprowadzane w życie, 
będą efektem szerokiego porozu-
mienia oraz respektowania stano-
wisk zainteresowanych stron. Za 
każdym razem należy w sposób 

szczególny dbać o zasady i źró-
dła finansowania poszczególnych 
pomysłów. Nie zgadzam się na to, 
aby kolejne kontrowersyjne refor-
my były finansowane przez pie-
niądze samorządów. Stabilność fi-
nansowa gmin i powiatów, a także 
odpowiedzialna polityka eduka-
cyjna, gospodarcza i prorodzinna 
są podstawą i gwarancją rozwoju 
i dobrobytu nas wszystkich.    

~ 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

Nowy zarząd Klubu Seniora



 luty 2016 \ sąsiadka~czytaj \      19

 stowarzyszenie

W niedzielne popołudnie, 17 stycznia, 
w siedzibie naszego bractwa ksiądz Adam 
Prozorowski odprawił mszę św. z okazji 

święta patrona strzelców św. Sebastiana. Męczennik 
w 283 r. przybył do Rzymu, a 284 r. został miano-
wany dowódcą przybocznej straży cesarskiej – pre-
torian. Na dworze cesarskim opiekował się potajem-
nie więzionymi i męczonymi chrześcijanami. Gdy 
cesarz Dioklecjan dowiedział się, że Sebastian jest 
chrześcijaninem, nakazał mu powrót do pogaństwa. 
Święty odmówił, a wtedy tyran rozkazał łucznikom 
zabić go. Mimo że został przeszyty tysiącem strzał, 
cudownie przeżył. Wyleczony przez św. Irenę po-
szedł do cesarza z prośbą, aby przestał prześladować 
chrześcijan. Rozgniewany Dioklecjan kazał święte-
mu zadać 288 uderzeń pałkami i martwego wrzucić 
do gnojowni. Święta Łucja pochowała „świadka Je-
zusa Chrystusa” w podziemiach, które odtąd zwą się 
katakumbami św. Sebastiana. 

Siostry, bracia wraz z przyjaciółmi i sympatyka-
mi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym uczestnictwem we mszy św.  podzięko-
wali za udany rok 2015. Potem rozpoczęli tegorocz-
ną szlachetną rywalizację strzelecką w duchu hasła 
„ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. Zebra-
ni złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem 
i zjedli niedzielny obiad. Miło nam było, iż uroczy-
stość zaszczycili swoją obecnością Przewodniczą-
cy Rady Gminy Tarnowo Podgórne Grzegorz Leon-
hard oraz członkowie bractw z Szamotuł, Sierakowa, 
Dolska, Mieszkowa, Mosińsko-Puszczykowskiego, 
Wrześni, Budzynia, Zbąszynka, Poznania. Główne 
trofeum, tarcza św. Sebastiana, przypadła w udzia-
le bratu Grzegorzowi Jaskule KBS Sieraków, które-
mu serdecznie gratulujemy. Puchar Wójta wystrze-
lał brat Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo Podgórne. 
W konkurencji młodzieżowej najlepiej strzelał Ka-
mil Bączyk. Tarczę Pań zdobyła siostra Joanna Zim-
na, KBS Tarnowo Podgórne. Kura zestrzelił brat 
Adam Kubiak, KBS Tarnowo Podgórne. 

Wiadomości brackie

23 stycznia zorganizowaliśmy 
Bal Królewski, na którym siostry 
i bracia wspólne z sympatykami 
bractwa bawili się wspaniałej at-
mosferze i szampańskim nastroju. 
Bal Królewski zgodnie z tradycją 
rozpoczęliśmy tańcem narodo-
wym – polonezem. 

Młodzież zainteresowaną spor-
tem strzeleckim serdecznie za-
praszamy do naszej sekcji. In-

formujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00 – 20.00. Za-
praszamy! Szczegółowych infor-
macji w sprawie wynajmu sali 
i korzystania ze strzelnicy udzie-
la brat Leszek Jerzak pod nume-
rem tel. 880 584 242 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk
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 rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało listę wspar-
cia z PROW 2014–2020 na najbliższe miesiące.

Rozwój gospodarstw
- Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 

na rzecz młodych rolników (typ operacji: Premie dla 
młodych rolników) – marzec 2016 r. 

- Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych 
(typ op.: Modernizacja gospodarstw rolnych) – ma-
rzec 2016 r.:

•  racjonalizacja technologii produkcji, wprowa-
dzania innowacji, zmiany profilu produkcji, 
zwiększenia skali produkcji,  poprawy jakości 
produkcji lub zwiększenia wartości dodanej pro-
duktu (obszar d) 

•  produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego 
oraz hodowli bydła (obszar a, b i c) 

- Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów – czerwiec 2016 r. 

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof 
oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapo-
biegawczych (typ op.: Inwestycje odtwarzające po-
tencjał produkcji rolnej) – sierpień 2016 r. – termin 
uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 

Wzmacnianie przedsiębiorczości
- Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (typ op.: Przetwór-
stwo i marketing produktów rolnych) – nabór dla rol-
ników, będących osobami fizycznymi, domowników 
lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r. 

- Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój dzia-
łalności pozarolniczej (typ op.: Rozwój przedsię-
biorczości – rozwój usług rolniczych) – październik 
2016 r. 

- Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (typ op.: Przetwór-
stwo i marketing produktów rolnych) – nabór wnio-
sków obejmujący również wsparcie budowy nowych 
zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwór-
stwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po 
akceptacji zmian do PROW 2014 – 2020 przez KE 
– listopad 2016 r. 

Rozwój terytorialny 
- Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii ( typ op.: Budo-
wa lub modernizacja dróg lokalnych) – terminy na-
boru wniosków uzależnione od decyzji samorządów 
województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone 
przez część SW) 

PROW 2014–2020 – HARMONOGRAM
- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i do-

stosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (typ op.: Scalanie gruntów) – ma-
rzec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW 
o ogłoszeniu naboru 

- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność – czerwiec 2016 r. – terminy nabo-
ru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) 
o ogłoszeniu naboru 

- Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podsta-
wowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kul-
tury, i powiązanej infrastruktury ( typ op.: Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produk-
tów) – lipiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji 
SW o ogłoszeniu naboru 

- Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (typ op.: Gospodarka 
wodno–ściekowa) – sierpień 2016 r. – terminy naboru wniosków uza-
leżnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru 

Transfer wiedzy i innowacji
- Transfer wiedzy i działalność informacyjna – listopad 2016 r. 
- Wsparcie korzystania z usług doradczych (typ op.: Świadczenie 

kompleksowej porady dla rolnika oraz Świadczenie kompleksowej po-
rady dla właściciela lasu) – listopad 2016 r. 

- Wsparcie dla szkolenia doradców – listopad 2016 r. 
- Współpraca – listopad 2016 r. – termin uzależniony od przebiegu 

procesu akredytacji Agencji Płatniczej 
- Wsparcie jakości produkcji
- Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 

przez grupy producentów na rynku wewnętrznym – czerwiec 2016 r.
- Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – grudzień 2016 r.
XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego
Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i kon-

kurencyjności będą tematem XII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROL-
NEGO – dwudniowej konferencji organizowanej przez Centrum Do-
radztwa Rolniczego oraz DLG – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. 
Impreza rozpocznie się dyskusją o perspektywach rozwoju różnych 
kierunków produkcji rolniczej. Potem będą panele dyskusyjne pro-
wadzone w trzech wyspecjalizowanych grupach roboczych.: Produk-
cja roślinna, Produkcja trzody i Produkcja mleka/bydła mięsnego. 
Drugiego dnia odbędą się obrady plenarne (poruszony zostanie m.in. 
temat wsparcia działań innowacyjnych (konkurencyjnych) w ramach 
PROW. Konferencja odbędzie się 2–3 marca 2016 roku w Centrum 
Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Pozna-
niu. Udział jest bezpłatny, ale warunkiem uczestnictwa jest przysłanie 
do 22 lutego 2016 r. wypełnionej karty uczestnictwa pocztą, e–mailem 
lub faksem. 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na 
gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce 
Dla rolników.

~ Wiesław Biały
doradca  rolniczy WODR Poznań

Uwaga – zmiana siedziby doradcy rolniczego na GKS Tarnovia (na stadionie)  
ul. 23 Października 43, Tarnowo Podgórne, w miejscu szkoleń rolniczych  

I piętro pokój 108.
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Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR prowa-

dzi już drugi rok systematyczne 
popołudniowe zajęcia sportowe 
z lekkiej atletyki i pływania. Je-
steśmy przekonani, że prowa-
dzone przez nas dla osób niepeł-
nosprawnych zajęcia sportowe 
poprawiają znacznie ich tęży-
znę fizyczną, zwiększają ogólną 
sprawność, koordynację rucho-
wą, uczą technik kilku dyscy-
plin sportowych takich jak: bieg, 
jazda rowerem, pchnięcie kulą, 
skoki w dal. Uczestnicy zdoby-
wają umiejętność pływania, naj-
pierw utrzymania się na wodzie 
a później coraz lepszego opano-
wania pływackich styli. Obser-
wujemy znaczny postęp ich spor-
towych umiejętności. Zajęcia te 
dają naszym podopiecznym co-
raz większą życiową samodziel-
ność, zwiększają wiarę w własne 
możliwości, ośmielają do bycia 
„wśród ludzi”, integrują. Jak wi-
dzimy, są dla nich świetną zaba-
wą, dają radość ale też wyłado-
wują emocje i dają uspokojenie. 
Nie do przecenienia jest fakt, że 
zajęcia prowadzone są w świet-
nie wyposażonych sportowych 
obiektach, na profesjonalnym 
sprzęcie, wspólnie z pełnospraw-
nymi zawodnikami, co podno-
si jeszcze bardziej satysfakcję 
z uprawiania sportu w gronie 
wyczynowców. Zajęcia prowa-
dzi wykwalifikowany trener lek-
kiej atletyki i pływania Grze-
gorz Krzemiński, który traktuje 
naszych zawodników niezwykle 
poważnie i wymagająco, ze spor-
towym zacięciem, „bez odpusz-
czania”. 

Treningi
Zajęcia z lekkiej atletyki odby-

wają się we wtorki w WUEF Clu-
bie w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Pocztowej. Zajęcia z nauki 
pływania odbywają się w czwart-
ki w Tarnowskich Term. Od cza-
su do czasu mamy również tre-
ningi w plenerze: na boisku GKS 
w Tarnowie Podgórnym, nad Je-

SPORT dla niepełnosprawnych
ziorem Lusowskim lub Kierskim. 
Zajęcia takie odbywają się przed 
zawodami. 

Zawody
Uczestnicy biorą udział w róż-

nych zawodach sportowych na 
terenie naszych dwóch gmin 
oraz na zawodach wyjazdo-
wych. Staramy się być obecni 
również w masowych lokalnych 
wydarzeniach sportowych takich 
jak: tarnowski Półmaraton Bieg 
Lwa, Triathlon Lwa w Lusowie, 
Rajd Rowerowy w Gminie Ro-
kietnica czy Marsz Niepodle-
głości w Baranowie. Startujemy 
z sukcesami w Olimpiadach Spe-
cjalnych, wystawiając zawodni-
ków, którzy daną dyscyplinę spor-
tu trenują.

Opiekunowie
Przez cały czas włączają się 

aktywnie do tych przedsięwzięć 
rodzice lub opiekunowie zawod-
ników. Spoczywa na nich obowią-
zek dowozu na zajęcia i obecno-
ści (a niekiedy i asysty) podczas 
zajęć. Ich wysiłek to niewątpliwa 
inwestycja w lepszą, sprawniejszą 
przyszłość swoich pociech.

Zajęcia przeznaczone są dla 
członków Stowarzyszenia ROK-
TAR i są one dla nich bezpłatne.

Sponsorzy
Zajęcia sponsorowane są 

przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne, Szkolny Związek Sporto-
wy Wielkopolska i Olimpiady 
Specjalne Wielkopolska oddział 
w Poznaniu.

Informacje można uzyskać te-
lefonicznie pod nr tel.: 502 631 
137 lub zapytać mailowo pod ad-
resem: roktar@roktar.com.pl. 

Zapraszamy do naszego Sto-
warzyszenia osoby niepełno-
sprawne z naszych dwóch gmin. 
Więcej o nas można przeczytać 
na stronie: www.roktar.com.

Załączone zdjęcia ilustrują za-
jęcia w WUEF Clubie w Tarnowie 
Podgórnym, na Termach Tarnow-
skich oraz udział w Tarnowskim 
Biegu Lwa i Lusowskim Triathlo-
nie Lwa w 2015 roku.

~ Kazimierz Szulc
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Pod koniec ubiegłego roku 
ruszyła XII edycja konkur-
su „Mój pomysł na biznes”, 

organizowanego przez Tarnow-
skie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców. 28 uczniów szkół ponadpod-
stawowych, którzy zgłosili swój 
udział, miało możliwość zwiedza-
nia trzech zakładów pracy z tere-
nu naszej Gminy.

2 lutego młodzież odwiedzi-
ła salon samochodowy DELIK 
S.C., firmę Schattdecor Sp. z o.o. 
oraz Tarnowskie Termy Sp. z o.o. 
Uczniowie poznali zasady prowa-
dzenia biznesu w różnych wiel-
kościach i formach działalności 

XII edycja konkursu „Mój pomysł 
na biznes” rozpoczęta

gospodarczej. Na spotkaniach po-
jawiło się wiele pytań od strony 
uczestników, na które właściciele 
i pracownicy firm chętnie odpo-
wiadali. Informacje te na pewno 

zostaną wykorzystane przy two-
rzeniu prac konkursowych.

Kolejnym etapem jest zaprezen-
towanie przygotowanych przez 
młodzież pomysłów na biznes, na-
wiązujących do tegorocznej tema-
tyki konkursu: FIRMA – NISZA 
– TALENT. Rozstrzygnięcie już 6 
kwietnia – wszystkim uczestnikom 
życzymy ciekawych pomysłów 
przy realizacji projektów. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, nauczycielom, dy-
rekcjom szkół, zakładom pracy 
i TPBUS-owi za pomoc w organi-
zacji konkursu.

~ Dagmara Skwierczyńska

Po krótkim wypoczynku 
zaczynamy semestr let-
ni. Wszystkie zajęcia będą 

się odbywały bez zmian, według 
ustalonego harmonogramu. Poni-
żej propozycje najbliższych wy-
kładów:

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

2 marca – dr Jadwiga Kwiek: 
Lęk jako przeszkoda w miłości.

16 marca – prof. dr hab. Bog-
dan Koszel: Imigranci i uchodź-
cy w Europie – korzyści i zagro-
żenia.

Informujemy i przypominamy, 
że wykłady są bezpłatne i ogól-
nodostępne. Odbywają się w LO 
w Tarnowie Podgórnym o godz. 
17.00..

Miniony semestr zakończyli-
śmy kulturalnie i rozrywkowo. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się wycieczka do poznańskiej 
Fary. Mieliśmy możliwość za-
poznać się z historią budowy ko-
ścioła, zwiedzić jego wnętrze, za-
krystię i podziemia. Obejrzeliśmy 
emporę wschodnią i organy farne. 
W skupieniu wysłuchaliśmy kon-

Pierwszy semestr za nami
certu organowego. Przewodnikiem 
wycieczki był nasz kolega Marek 
Formanowski, któremu dziękuje-
my za przekazaną wiedzę.

Tegoroczny karnawał jest krót-
ki. Członkowie UTW i mili goście 
(w sumie 51 osób) szampańsko 
bawili się na zabawie integracyj-
nej w ostatnią sobotę stycznia. Na 
wysokości zadania stanął nieza-
wodny artysta muzyk Dariusz Ła-
komy, który profesjonalnie prze-
kazaną muzyką porywał do tańca 
nawet tych z bolącymi nogami.

Pyszności dla podniebienia 
przygotował mistrz baranowskiej 
„Pomarańczarni” Rafał Macie-
jewski. Golonki i nie tylko – pal-
ce lizać.

Parkiet oblegany był do same-
go końca zabawy. Opuszczali-
śmy salę rozbawieni, roześmiani, 
a jednocześnie z żalem, że już ko-
niec. Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie im-
prezy serdecznie dziękujemy.

~ Maria Zgoła

Spotkanie  
w firmie DELIK

Zabawa karnawałowa UTW
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Kochani Seniorzy! Funda-
cja Dream Up po raz ko-
lejny zaprasza do uczest-

nictwa w cyklu bezpłatnych, 
sfinansowanych z budżetu Gminy 
Tarnowo Podgórne, warsztatów 
zaprojektowanych z myślą o Was.  
Wspólnie będziemy projektować 
ogrody, kręcić film czy odnawiać 
nadgryzione zębem czasu meble.

Chcemy Wam pokazać, że eme-
rytura może być czasem realizacji 
pomysłów i pasji, na które wcze-
śniej brakowało czasu.

Warsztaty odbywać się będą od 
marca do czerwca w naszej Gmi-
nie. Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy ukończyli 55 rok życia. Cze-
kamy na Wasze zgłoszenia już od 
dziś, ponieważ liczba miejsc jest 
ograniczona.

~ Dream Up

Srebrnych Kreacji 
ciąg dalszy

W Polsce produkcja energii z odnawialnych 
źródeł energii nadal stanowi niewielki od-
setek udziału w bilansie energetycznym 

kraju. Kurczące się zasoby naturalne węgla kamien-
nego i brunatnego, zmiany klimatyczne oraz troska 
o ochronę środowiska sprawiają, że kraje rozwijające 
się, w tym Polska, zmuszone będą do dywersyfika-
cji produkcji energii elektrycznej. Polska dodatkowo 
jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do 
zapewnienia 15% udziału energii odnawialnej w bi-
lansie energetycznym kraju do 2020 roku. Obligu-
je to nasz kraj do zwiększenia efektywności energe-
tycznej oze i dywersyfikacji źródeł energii.

 Uchwalona ustawa o OZE otwiera indywidual-
nym gospodarstwom domowym możliwość budowy 
mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby wła-
sne, z jednoczesną możliwością odsprzedaży nadwy-
żek wyprodukowanej energii elektrycznej.

Z zaproponowanych rozwiązań indywidualne go-
spodarstwa domowe (osoby fizyczne, rolnicy) chcą-
ce wybudować mikroinstalacje oze będą mogły sko-
rzystać z systemu wsparcia, który jest oparty na:
Ø		finansowaniu inwestycji fotowoltaicznych 

w oparciu o program PROSUMENT, umożli-

Energia odnawialna dla gospodarstw domowych 
– mikroinstalacje fotowoltaiczne

wiający otrzymanie dotacji z preferencyjnym kredytem na realiza-
cję inwestycji,

Ø	 skorzystanie z tzw. taryf gwarantowanych, umożliwiających sprze-
daż nadwyżek wyprodukowanej energii po preferencyjnych staw-
kach. 

Pozostali wytwórcy (osoby fizyczne, rolnicy, firmy itp.) chcący zbu-
dować instalacje fotowoltaiczną o mocy od 10 kW do 40 kW rozliczani 
mają być na zasadach net meteringu, tj. różnicy między energią wpusz-
czoną do sieci a energią pobraną z sieci. Idea net meteringu polega na 
doborze instalacji wytwórczej takiej mocy by pokrywał on zapotrzebo-
wanie własne na energię elektryczną, by wartość energii pobranej z sie-
ci była równa wartości energii wyprodukowanej. 

W Polsce inwestycje w odnawialne źródła energii to stosunkowo 
nowy i dopiero tworzący się sektor gospodarki, który zważywszy na 
uwarunkowania klimatyczne (nasłonecznienie) ma przed sobą duże per-
spektywy rozwoju. 

Inwestycje w elektrownie pv i inne odnawialne źródła oze przy od-
powiednim systemie wsparcia przynosi wytwórcom wymierne korzyści 
finansowe i wpływa jednocześnie na ochronę środowiska i klimatu. In-
westując w oze nie tylko redukujemy CO2 w atmosferze, ale także dba-
my o środowisko i  los przyszłych pokoleń.

~ Paweł Taterka
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Od dzieciństwa mieszkam 
w pobliżu Jeziora Kier-
skiego i zawsze myślałem 

o żeglowaniu.
Marzenia zacząłem realizować, 

gdy zapisałem syna do klubu że-
glarskiego. Pływał on na małej 
łódce klasy OPTYMIST, chętnie 
uczęszczał na treningi, wyjeż-
dżał na regaty. Ja zapisałem się 
na kurs i zrobiłem Patent Żeglarza 
Jachtowego. Kiedy po kilku latach 
uczynił to też mój syn, nasza fa-
scynacja żeglarstwem ruszyła la-
winowo: pływanie po Jeziorze 
Kierskim, kilka rejsów po Mazu-
rach, później windsurfing.

Pewnego dnia syn zapropono-
wał rejs morski i uzyskanie Pa-
tentu Jachtowego Sternika Mor-
skiego. W kilku rejsach stażowych 
po Morzu Bałtyckim zaznaliśmy 
sporo niezapomnianych przygód, 
poznaliśmy wspaniałych żegla-
rzy i jeszcze bardziej się do sie-
bie zbliżyliśmy. Potężną różni-
cę pomiędzy żeglugą śródlądową 
a morską poznaliśmy już podczas 
pierwszego rejsu.

Jest początek sierpnia, samo 
południe, upał 30oC, czekamy 
w porcie jachtowym w Gdańsku 
na jacht. Wreszcie podpływa: sta-
ry, nieodmalowany, nieduży, bo 
10,5 m długości, po prostu – kata-
strofa. Pierwszy odruch to: „Dzię-
kuję, nie wsiadam. Mamy tym 
płynąć na Bornholm?”. Potem 
jednak myślę: „Zachowaj zimną 
krew. Oceń jacht nie po wyglą-
dzie, lecz po stanie technicznym”. 
Kapitan jachtu sam zauważył, 
że oglądam jego łódź z niepoko-
jem i mówi bardzo mądre zdanie: 
„Spokojnie. Są łódki, które ładnie 
wyglądają w porcie i są łódki, któ-
re pływają. Ta pływa”. 

ŻEGLARSTWO Z PASJĄ

Ponieważ jestem najstarszym 
wiekiem członkiem załogi, ka-
pitan przekazuje mi jako pierw-
szemu ster. Po wyjściu z portu 
na Zatokę Gdańską mamy świe-
ży wschodni wiatr 3-4oB. Łódka 
zaczyna się kołysać, ale zupeł-
nie inaczej niż na jeziorze. W du-
chu przyznaję rację kapitanowi 
– to jacht, który faktycznie pły-
wa. 6-tonowa jednostka majesta-
tycznie przebija się przez metro-
we fale. Morze, słońce, wiatr, ja 
za sterem, obok mnie mój syn, 
a przed nami horyzont. Po prostu 
coś wspaniałego.

Pod wieczór dobijamy do ma-
riny w Helu i idziemy do Capi-
tan Morgan Pub. Tu przenosimy 
się w świat znany z filmu „Pira-
ci z Karaibów” – całe pomiesz-
czenie wypełnione jest starociami 
żeglarskimi: kompasami, sekstan-
sami, linami, szeklami, ubiorami 
marynarzy. Koniecznie  tam zaj-
rzyjcie!

Wczesnym rankiem wypływa-
my na Bornholm. Niestety, pogo-
da nie jest łaskawa: słaby wiatr, 
palące słońce. Kolejne dni mi-
jają pod znakiem pływania, lecz 
pod wiatr. Do tego jeszcze w in-
formacjach pogodowych ostrze-
żenia przed jego wzrostem, na-
wet do 8oB. Kapitan decyduje, że 
chowamy się w Łebie. Zbliżamy 
się do portu, jest ciemno, w odda-
li widać mrugające światła nawi-
gacyjne. Coraz większe fale ko-
łyszą naszym jachtem. Kapitan 
wydaje komendę: „Młody (taką 
ma ksywkę mój syn), przejmij 
ster, wejdziesz do portu”. Spoglą-
dam na syna i kiwnięciem głowy 
dodaję mu pewności. Tuż przed 
główkami portu fale się spiętrzają 
i przelewają przez pokład. Nagle 

uderza w nas potężna fala, trafia-
jąc w dziób i obraca o 45°. Mło-
dy błyskawiczną kontrą na sterze 
powraca na dawny kierunek. Cho-
wamy się za falochron, po którym 
spacerują żeglarze. Witają nas 
oklaskami, krzycząc: „Wyglądało 
jakbyście mieli utonąć”. 

Nazajutrz świeży zachodni 
wiatr i piękne słoneczne niebo za-
chęcają do żeglugi. Kapitan obrał 
kurs na platformy wiertnicze LO-
TOS, które znajdują się prawie na 
środku Bałtyku. Ich widok na tle 
zachodzącego słońca był dla nas 
zapłatą za nieudaną podróż na 
Bornholm.

Podczas rejsu doświadczyliśmy 
różnych stanów pogody: od flauty 
po trzymetrowe fale. Poznaliśmy 
wspaniałych ludzi. Ale przede 
wszystkim upewniliśmy się, że 
żeglarstwo morskie to coś, co nas 
kręci, pogłębia naszą pasję i naszą 
wiedzę.

Dzisiaj, posiadając już Patent 
Jachtowego Sternika Morskie-
go, zdobyliśmy upragniony przed 
laty Bornholm oraz malowniczy 
archipelag maleńkich wysepek 
Christianso, o których niewiele 
osób, poza żeglarzami, wie. Od-
wiedziliśmy wiele ciekawych por-
tów. Mamy też kolejny cel – Pa-
tent Kapitana Jachtowego. Łącząc 
przyjemne z pożytecznym i chcąc 
zarażać żeglarstwem innych, za-
praszamy na rejsy morskie mło-
dzież i dorosłych. Nasze motto 
to „ŻEGLARSTWO Z PASJĄ”, 
czyli z sercem. Jeżeli chcesz po-
czuć dreszcz emocji oraz poznać 
żeglarski humor,  to zadzwoń do 
nas: 604 53 60 19, 788 70 91 30.

~ Krzysztof i Michał Wasela
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Czar dojrzałych świerków, 
które otaczają nasz dom, 
a którymi początkowo by-

łem zauroczony, powoli pryska. 
Nie dość, że tracą swoją „wiecz-
nie” zieloną urodę, to na dodatek 
podkopują się pod fundamenty, 
a nawet w nie wbijają. Być może 
dojdzie do sytuacji, w której będę 
musiał podjąć decyzję o pozbyciu 
się tych drzew, mimo że byłem 
ich najgorętszym zwolennikiem, 
kiedy wprowadzaliśmy się do no-
wego domu. Pomyślałem, że je-
śli do tego dojdzie, to dla osłody 
podejmę próbę zasadzenia na ich 
miejsce palm. Jeżeli palmy się 
przyjmą, może to oznaczać, że nie 
muszę na stare lata wyjeżdżać na 
Karaiby (a myślę o tym coraz in-
tensywniej), ale te Karaiby mogę 
mieć tutaj. Woda wokół może nie 
taka, ale jednak woda jakaś jest.

Z tymi palmami to wcale nie ta-
kie nierealne, bo kiedyś w lutym 
szedłem do szkoły w tunelach 
śniegowych, a teraz wychodzę na 
podwórko w klapkach i jest mi 
ciepło.

Coś tu się zmienia, a nadzieję 
na palmy w moim ogrodzie roz-
budzają telefony, które odbieram 
już od dawna, a które teraz dzwo-
nią coraz głośniej.

„Z Pershi coś się stało. Ma je-
denaście lat. Nigdy nie wychodzi-
ła na zewnątrz i od kilku lat tak 
się nie zachowywała, a teraz od 
dwóch tygodni nie daje nam spo-
koju”

„Muszę do pana przyjechać, bo 
moja Krecia jest chora. Głośno 
miauczy i wije się chyba z bólu. 
Z tego jej bólu obie nie śpimy już 
od dwóch dni!”

„Nasza Kicia już od tygodnia 
nic nie je. Albo chodzi po domu 
i ociera się o wszystko, o co moż-
na się otrzeć albo siedzi na para-
pecie z nosem na szybie i drapie 
w nią. A pod oknem stado dzikich 
kocurów.”

„Panie, jak się pozbyć tych 
wrzeszczących kotów?”

Wiosna, ach to ty!
„Dzień dobry panu. Czy mogę 

u pana kupić truciznę?”
„O Boże! Znowu zapomniałam 

ją wysterylizować! Ja chyba zwa-
riuję!”

„Doktorze, pomocy!”
„Ratunku!!!”
I utarło się, że koty „marcują”. 

Jakkolwiek pogoda ma tu chyba 
jakiś wpływ, bo gdy robi się cie-
plej telefony się urywają, to oka-
zuje się, że one już „grudniują”, 
„styczniują”, „lutują” i tak chyba 
można bawić się w słowotwór-
stwo przez cały rok.

Kotki są poliestralne sezono-
wo, więc jak zacznie się sezon, 
to mamy ruję za rują. A ruja może 
trwać kilka albo kilkanaście dni. 
Przerwa między rujami też jest 
różna. Nie muszę czytać książek, 
bo wszystkiego dowiaduję się 
z telefonów zrozpaczonych wła-
ścicieli.

Co by tam chłopaki nie napi-
sały i jakiego byśmy sobie sche-
matu nie ustalili, to przy dużej 
różnorodności przebiegu cyklu 
płciowego i setkach kotów, które 
nas otaczają nic dziwnego, że cią-
gle słyszymy jedno wielkie miau-
czenie. A miauczą w rui nie tyl-
ko kotki. Koty też mają niełatwo, 
tym bardziej, że muszą toczyć 
walki między sobą, co nie odby-
wa się bezgłośnie.

I takie to nasze wspólne – 
i ludzkie,  i kocie – cierpienie. 
One cierpią, bo natura je wzywa, 
a my im często nie pozwalamy, 
a my cierpimy, bo natura je wzy-
wa i nie chcemy im pozwolić. I co 
tu począć?

Nie podobają mi się zabiegi 
dla samej zasady i bez sensu, ale 

w tym przypadku kastracja ko-
tek wydaje się jedynym logicz-
nym rozwiązaniem. Jeśli tego nie 
zrobimy w przypadku kotki wol-
no wychodzącej na świat, to za 
chwilę będziemy mieli nie jedne-
go czy dwa koty, ale dwadzieścia 
lub trzydzieści. W przypadku kot-
ki niewychodzącej zwariuje albo 
kotka, albo właściciel lub też ta 
burza hormonalna doprowadzi do 
zmian patologicznych, które za-
biegiem i tak się skończą.

O antykoncepcji nie warto my-
śleć, bo nie zda ona egzaminu 
przez całe życie kotki, ponadto 
nie jest skuteczna w stu procen-
tach.

Wracając do świerków, to one 
rosły też przy „Talizmanie” aka-
demiku, w którym mieszkały 
dziewczyny. O dziesiątej pani 
Stasia zamykała drzwi na klucz 
i musieliśmy sobie radzić inaczej. 
Po świerku trudno jest się wspiąć, 
więc wspinaliśmy się po pioruno-
chronie do okna toalety na pierw-
szym piętrze. Nie zrażało nas to, 
że nie zawsze udało wejść. Czasa-
mi okno było zamknięte, a czasa-
mi zdarzał się wypadek, kończący 
się w szpitalu. Kolega Łabiak któ-
regoś razu złamał nogę i wylądo-
wał na pogotowiu, gdzie założono 
mu usztywnienie. Kilka dni póź-
niej to, co nie udało się bez gip-
su, udało mu się z gipsem. Został 
wtedy bohaterem wieczoru, przy 
którym nie mieliśmy żadnych 
szans u dziewczyn. 

Dobrze, że nas wtedy nie wyka-
strowali, bo też nie było cicho.

~ Paszczak  
paszkosum@wp.pl/

Fot. internet
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Futro to jeden z trudniej-
szych w noszeniu elemen-
tów garderoby. Optycznie 

nas poszerza, a w zestawieniu 
z nieodpowiednim dołem może 
nam dodać kilka kilogramów. Jak 
zatem nosić futro, aby wyglądało 
atrakcyjnie i modnie?

Futro jest dosyć uniwersalnym 
elementem garderoby. W zesta-
wieniu z odpowiednimi elemen-
tami może przybrać praktycznie 
każdy charakter – od rockowego, 
przez elegancki i dystyngowany 
aż po sportowy.

W codziennych stylizacjach 
najlepiej nie ryzykować łączenia 
futra z obszernym dołem, który 

Spędzanie wielu godzin 
w pracy przed komputerem 
obciąża kręgosłup, a to pro-

sta droga do dyskopatii odcinka 
lędźwiowego, czyli choroby zwy-
rodnieniowej dysku. Aby jej za-
pobiec należy korzystać z usług 
z zakresu rehabilitacji, a także re-
gularnie uprawiać sport.

Anatomiczna budowa człowie-
ka nie jest przystosowana do po-
zostawania w pozycji siedzącej 
przez kilka czy kilkanaście godzin 
dziennie. Powoduje to wzrost ob-
ciążenia kręgosłupa o połowę, 
w porównaniu do pozycji stojącej. 
Jednym słowem, gdy nasza masa 
ciała wynosi 80 kg, nacisk na krę-
gi lędźwiowe, podczas pracy za 
biurkiem, wynosi aż 160 kg!

Jeśli prowadzimy siedzący tryb 
życia, w obrębie naszego kręgo-
słupa dochodzi często do nad-
miernych przeciążeń: sumują się 
wówczas mikrourazy i powstają 
zmiany zwyrodnieniowe, czego 
skutkiem jest ból. Ignorowanie 
tych dolegliwości powoduje stan 
przewlekły, który zakończyć się 
może dyskopatią lędźwiową, czy-
li chorobą zwyrodnieniową krąż-
ka międzykręgowego (potocznie 
„dysku”).

FUTRO nisko osadza nasz środek ciężkości przez co styliza-
cja staje się ciężka. Najlepiej postaw na spodnie rur-
ki lub cygaretki, spódnice ołówkowe albo sukienki 
do kolana. Jeżeli masz drobniejszą budowę, każdy 
rodzaj obuwia będzie odpowiedni, nawet niezwy-
kle modne sneakersy. Najpewniejszą propozycją do 
każdego typu sylwetki są natomiast botki na lek-
kim obcasie i szpilki. Jeśli jednak nie lubimy futra, 
to możemy pokusić się tylko na dekoracyjne futrza-
ne elementy naszego stroju, np.: futrzana torebka lub 
czapka. 

To czy wybierzemy futro naturalne czy sztuczne, 
zależy już tylko od nas samych. Dziś na rynku jest 
już bardzo szeroka oferta, więc na pewno znajdzie-
my coś dla siebie, zgodnie z naszymi przekonania-
mi. Polecam wszystkim, gdyż idealnie sprawdzą się 
w mroźne dni lutego.

Pozdrawiam

~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Praca za biurkiem a dyskopatia lędźwiowa

Osoby z mniej zaawansowaną dyskopatią, powinny korzystać z usług 
w zakresie rehabilitacji takich jak:

- masaż,
- terapia manualna (mobilizacja, manipulacja, rozciąganie),
- zabiegi fizykalne (krioterapia, laseroterapia, zabiegi cieplne, prądy, 

ultradźwięki, pole magnetyczne),
- ćwiczenia oddechowe, rozluźniające i wzmacniające.
Przeciążenia kręgosłupa spowodowane są również przez niską aktyw-

ność fizyczną, a co za tym idzie niedostateczną siłę i wytrzymałość mię-
śni. Kręgosłup wspierają mięśnie brzucha i przykręgosłupowe, dlatego 
należy uprawiać sporty, podczas których pracują te partie mięśni: najle-
piej pływanie, bieganie czy jazda na rowerze. www.otimedica.pl

Aktywość fizycz-
na zapobiega 
problemom 
zdrowotnym
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Q LTURALNIE w Bibliotece Publicznej w Tar-
nowie Podgórnym przez cały rok.

Oprócz różnorodnej tematycznie i bogatej 
w nowości oferty książkowej i audiobooków, rok 2015 
to rok spotkań, ciekawych wydarzeń, zajęć edukacyj-
nych, literackich, zajęć umuzykalniających, prelekcji, 
pokazów multimedialnych, a wszystko to związane 
z książką w szerokim tego słowa znaczeniu. Księgo-
zbiór Biblioteki i naszych Filii powiększył się o setki 
nowych tytułów, które ukazały się na rynku wydaw-
niczym w 2015 roku i wzbudziły duże zainteresowa-
nie czytelników. Wybór był i jest ogromny. Książki dla 
wszystkich w zależności od zainteresowań. Także lite-
ratura obcojęzyczna. 

Prezentujemy krótki fotoreportaż z interesujących 
spotkań i prelekcji w naszych placówkach – z uwagi 
na brak miejsca tylko kilka odsłon fotograficznych.

ARTUR ANDRUS i spotkanie z artystą multime-
dialnym i subtelnym humorem; JOANNA FABICKA 
– popularna pisarka i felietonistka odkrywająca przed 
młodzieżą tajemnice festiwali filmowych. Znana pisar-
ka IZABELLA KLEBAŃSKA i zajęcia literacko-mu-

zyczne dla młodszych. Spotkanie 
w świecie książek z AGATĄ WI-
DZOWSKĄ. Nagradzany i wyróż-
niany autor i tłumacz PAWEŁ BE-
RĘSEWICZ odkrywa tajemnice 
językowe, a Łukasz Wierzbicki – je-
den z popularniejszych twórców dla 
najmłodszych, podróżnik i wielbi-
ciel historii, przyjechał z ciekawym 
pokazem multimedialnym. 

Spotkanie z literaturą szwedzką 
i twórczością najpopularniejszej 
pisarki na świecie Astrid Lindgren, 
a także teatrzyki edukacyjne czy-
li edukacja przez zabawę, spotka-
nia i prelekcje przybliżające i za-
poznające najmłodszych z takimi 
placówkami jak Biblioteki, bo BI-
BLIOTEKA to … dobre miejsce 
dla człowieka (tego mniejszego 
i starszego, czyli dla wszystkich 
od lat 5 do …105).

Także do wyboru dużo literatu-
ry dla młodzieży i lektur, które są 
obowiązkowe, ale można je też 
czytać dla przyjemności, a nie tyl-
ko dlatego, że są zadane w szkole. 
To przecież ciekawa i interesująca 
literatura, która ma poszerzyć wie-
dzę, kreatywność, rozwinąć sze-
rokie zainteresowania kulturalne, 
zapoznać z klasyką literatury pol-
skiej i światowej.

Jako uzupełnienie tekstu kilka 
ilustracji obrazujących wydarzenia 
kulturalne ubiegłego roku w na-
szych placówkach.

Nowocześni Szwedzi, zapatrzeni 
w laptopy i komórki, znajdują za-
wsze czas na czytanie książek. Jak 
to możliwe, że w tym coraz nowo-
cześniejszym internetowym świe-
cie, nie wyobrażają sobie wolnego 
czasu bez czytania książek. To py-
tanie warte zastanowienia. A nasza 
oferta książkowa warta jest pozna-
nia, bo to dobry relaks dla wszyst-
kich. A więc zapraszamy. Czytajmy 
książki. ~ I.B.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne co 
roku obdarowuje Panie muzycznym upominkiem. Już po raz 
czwarty odbędzie się w naszej Gminie specjalny koncert gru-

py prowadzonej przez Pawła Joksa z okazji Dnia Kobiet. 
Każdy, kto miał okazję usłyszeć poprzednie występy, doskonale wie, 

że koncerty te obfitują w niespodzianki. Jakie atrakcje orkiestra przygo-
towała dla Pań tym razem? O tym przekona się każdy, kto wybierze się 
w sobotę, 5 marca o godz. 16 do Centrum Kultury Przeźmierowo. 

Bezpłatne zaproszenia dostępne są w miejscu imprezy (w godz. 9-12 
i 17-20), siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) oraz w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20). Liczba miejsc ograniczona!

~ Jarek Krawczyk

Młodzieżowa Orkiestra Dęta dla Pań
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Dobra wiadomość nie tyl-
ko dla fanów rocka. Je-
den z najbardziej orygi-

nalnych polskich zespołów, Lao 
Che, zagra po raz pierwszy w na-
szej Gminie. Koncert grupy, któ-
ra umiejętnie łączy nieprzystają-
ce do siebie style, odbędzie się w 
Centrum Kultury Przeźmierowo i 
będzie elementem trasy promują-
cej najnowszą płytę „Dzieciom”.

Płyta, wbrew tytułowi, wca-
le nie jest przewidziana dla naj-
młodszych. Jak twierdzi sam ze-
spół, przeznaczona jest „raczej 
dla dorosłych dzieci, dla tych, 
którzy mają dzieci i dla wszyst-
kich, którzy kiedyś byli dziećmi”. 
To z tego albumu pochodzą ta-
kie przeboje, jak „Tu”, czy „Wo-
jenka”, która długo okupowała 
pierwsze miejsce listy przebojów 
radiowej Trójki. Na wyprodu-
kowanym przez Piotra „Emade” 
Waglewskiego albumie pojawia-
ją się gościnnie także muzycy 
zespołów Pink Freud i Mitch & 
Mitch. Choćby zestaw gości po-
kazuje, że Lao Che jest zespołem 
niezwykle otwartym na różne mu-
zyczne nurty.

Poprzednia płyta „Soundtrack” 
(2012) powstała pod okiem bry-
tyjskiego producenta, Eddiego 
Stevensa, znanego ze współpracy 
z czołówką nurtu trip hop – Molo-
ko, Zero 7 i Róisín Murphy. Bez 
wątpienia odcisnął on słyszalne 
piętno na brzmieniu albumu. Na-
tomiast na wydanym w 2010 al-
bumie „Prąd stały / Prąd zmien-
ny” charakteryzowały śmiałe 
połączenia ostrych gitar z odważ-
ną elektroniką.

LAO CHE zagra w Przeźmierowie

Najbardziej znane albumy Lao 
Che to bez wątpienia platynowa 
płyta „Gospel” (2008), z najwięk-
szym przebojem „Hydropiekłow-
stąpienie” i „Powstanie Warszaw-
skie” (2005), które zaowocowało 
nominacją do Fryderyka i nagro-
dami od Gazety Wyborczej, Prze-
kroju i radiowej Trójki i rozpo-
częło szerokie zainteresowanie 
twórczością grupy.

Zespół tworzą Hubert Doba-
czewski (śpiew, gitara), Mariusz 
Denst (sampler), Michał Jastrzęb-
ski (perkusja), Filip Różański (in-
strumenty klawiszowe), Rafał 
Borycki (gitara basowa) i Maciej 
Dzierżanowski (instrumenty per-
kusyjne). Na żywo tworzą zna-
komicie brzmiący kolektyw, co 
zostało docenione przez organi-

zatorów wszystkich największych 
festiwali. Grupa wielokrotnie wy-
stępowała na Przystanku Wood-
stock, grała też na Open’er Festi-
val, Off Festival, Jarocin i wielu 
innych. Ma za sobą także wspól-
ne trasy z zespołami Armia i Cze-
sław Śpiewa.

Na koncert zapraszamy w 
niedzielę, 28 lutego o godz. 18 
do Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Bilety na koncert w cenie 
29 zł do nabycia w miejscu im-
prezy (w godz. 9-12 i 17-20), sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) i Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórne (w godz. 15-20). Sprze-
daż biletów online prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk

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

Formacja Chatelet
w programie „Wojna płci”
sobota, 27 lutego godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 39 zł.

LAO CHE - koncert
niedziela, 28 lutego godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 29 zł

Koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z okazji Dnia Kobiet
sobota, 5 marca godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bezpłatne zaproszenia.

Kaziuki 2016 z udziałem zespołu
Ejszyszczanie (Litwa)
niedziela, 6 marca godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Spektakl „Pod niemieckimi łóżkami”
(wyk. T. Arciuch, B. Kasprzykowski, B. Opania)
środa, 9 marca godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 49 zł

Bilety i zaproszenia dostępne od poniedziałku do piątku:
- 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   

Jazzowa Scena Sezamu:
Seweryn Krajewski Smooth Jazz
sobota, 20 lutego godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł



30       / sąsiadka~czytaj / luty 2016

 gok

Formacja Chatelet świętu-
je w tym roku 20-lecie ist-
nienia. Krakowski zespół 

początkowo tworzył autorskie 
programy z pogranicza teatru 
i kabaretu, w ostatnich 10 latach 
skupił się na działalności stricte 
kabaretowej. W sobotę 27 lutego 
przedstawi w Tarnowie Podgór-
nym swój najnowszy program.

„Wojna płci” – bo tak jest za-
tytułowany – wymyka się wszel-
kim ramom, w które próbuje się 
wpisać kabaret. Głównie dlatego, 
że jest to spektakl bardzo umiejęt-
nie balansujący na cienkiej gra-
nicy kabaretu i rzeczywistości. 
Formacja pomysły czerpie z cze-
goś, co jest niekończącym się źró-
dłem inspiracji – z życia! Dlatego 
ten spektakl rozśmieszy każde-
go, bo przecież każdy miał jakieś 
doświadczenia damsko-męskie. 
I nie zdziwcie się, jak nagle, pod-

Kaziuki to odbywający się 
od czterystu lat w Wilnie 
jarmark odpustowy. Przy-

pada 4 marca, czyli w dzień świę-
tego Kazimierza. Tradycja jest 
kultywowana do dziś nie tylko 
w Wilnie, ale i w wielu miastach 
Litwy oraz w Polsce.

W naszej Gminie obchody od-
będą się w niedzielę, 6 marca 
o godz. 16 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca Ejszyszczanie z Ej-
szyszek na Litwie. Dzięki uda-
nej współpracy między Rejonem 
Solecznickim a Gminą Tarnowo 
Podgórne nie będzie to pierw-
sza okazja, by zobaczyć grupę na 
żywo. Wystąpiła ona m. in. w cy-
klu Lusowskie Poranki Muzyczne 
w 2012 roku. Tych, którzy pamię-
tają ten koncert, z pewnością nie 
trzeba namawiać na wizytę na Ka-
ziukach.

Zespół powstał w 1989 roku 
z inicjatywy grona pedagogiczne-
go i medycznego Ejszyszek. Za-

Kabaretowa „Wojna płci”

czas oglądania „Wojny płci” zo-
baczycie na scenie siebie – zapo-
wiada Formacja Chatelet.

Grupa powstała w 1996 roku 
i już rok później zdobyła Grand 
Prix prestiżowego festiwalu 
PAKA i nagrodę im. Maksa Szoca 
na Famie w Świnoujściu. W cią-

gu kolejnych lat przybywało nie 
tylko nagród, ale i publiczności. 
Choć skład Formacji Chatelet 
zmieniał się wielokrotnie, gru-
pa wciąż umacniała swoją po-
zycję na kabaretowej estradzie. 
W obecnym składzie występują 
Adam Małczyk, Michał Pałub-
ski, Barbara Tomkowiak i dźwię-
kowiec Askaniusz Petynka, który 
czasem włącza się w wydarzenia 
na scenie.

Na spektakl zapraszamy w so-
botę 27 lutego o godz. 18 do 
Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Bilety w cenie 39 
zł można kupować w miejscu im-
prezy (w godz. 15-20), siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

Ejszyszczanie uświetnią Kaziuki

łożycielką i pierwszym kierownikiem była Zofia Więckiewicz. Obecnie 
zespół liczy około 50 osób w wieku od 20 do 75 lat, często całe rodziny. 
Ejszczyszczanie mają za sobą ponad 400 koncertów na Wileńszczyź-
nie, na Białorusi, Łotwie, w Rosji, Austrii i oczywiście w Polsce. W ich 
repertuarze są tańce narodowe i regionalne oraz tańce wilńskie. Gru-
pie towarzyszy kapela (akordeon, skrzypce, klarnet, cymbały, kontrabas 
i bęben). W 1998 roku Ejszczyszczanie odebrali z rąk Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Na koncert z okazji Kaziuków zapraszamy do Centrum Kultury Prze-
źmierowo w niedzielę, 6 marca o godz. 16. Wstęp wolny.  ~JK

Formacja  
Chatelet
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Przedstawienie „Pod nie-
mieckimi łóżkami” w reży-
serii Łukasza Witt-Micha-

łowskiego to teatralna impresja na 
temat książki wydanej w Niem-
czech pod tym samym tytułem. 
W zbierającej znakomite recenzje 
komedii występują Tamara Ar-
ciuch, Bartłomiej Kasprzykow-
ski i Bartosz Opania. W środę,  
9 marca, zagrają w Centrum 
Kultury Przeźmierowo.

Bohaterką spektaklu jest pol-
ska sprzątaczka, wygarniająca 
wstydliwe brudy spod stereo-
typowo schludnych łóżek swo-
ich niemieckich pracodawców. 
W swojej książce w dowcip-
ny i bezkompromisowy spo-
sób obala stereotypy dotyczące 
„tych czystych” Niemców, po-
kazuje ich słabości i uprzedze-
nia. Tymczasem w Polsce staje 
się bohaterką i celebrytką. Ugina 
się pod płaszczem sławy i spa-
da z plastikowego postumentu. 
„Pod niemieckimi łóżkami” to 
historia zarówno o „niemieckich 
brudach”, jak i „polskich cele-
brytach”.

Scenariusz na podstawie książ-
ki Holgera Schlagetera (piszącego 
pod pseudonimem Justyna Polan-
ska) napisali Agnieszka Głębic-
ka i Bartłomiej Kasprzykowski. 
Za choreografię odpowiada Ma-
ciej Zakliczyński, a scenografię 
przygotował Maciej Chojnacki.

Na deskach Centrum Kultury 
zobaczymy znakomitych aktorów. 

Doborowa obsada ciekawego spektaklu

Tamara Arciuch, absolwentka 
PWST w Krakowie grała na de-
skach Teatru Muzycznego w Gdy-
ni, Teatru Ludowego w Krakowie 
i Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 
Na dużym ekranie zadebiutowała 
w filmie „Młode Wilki ½”. Wy-
kreowała też niezapomniane po-
staci w serialach „Niania” i „Halo 
Hans”, a w filmie „Wesele” Woj-
ciecha Smarzowskiego zagrała 
pannę młodą. W spektaklu wystąpi 
też Bartłomiej Kasprzykowski – 
absolwent PWST we Wrocławiu, 
przez lata związany z Teatrem im. 
Słowackiego w Krakowie i In Vi-
tro w Lublinie. Popularność zdo-
był dzięki roli w serialu „Magda 
M.”. Zagrał też w „Teraz albo ni-
gdy” a w „Halo Hans” wcielił się 
w postać tytułową. W programie 
„Taniec z Gwiazdami” dotarł do fi-
nału. Trzecim aktorem, który zagra 
w Przeźmierowie będzie Bartosz 

Opania. Jest on absolwentem war-
szawskiej PWST i aktorem Teatru 
Narodowego oraz Teatru Na Woli. 
Wystąpił też w ponad dwudzie-
stu spektaklach Teatru Telewizji, 
a także filmach: „Cisza” Michała 
Rosy, „Daleko Od Okna” Cezare-
go Harsimowicza, „Historia kina 
w Popielawach” Jana Jakuba Kol-
skiego, w filmie Piotra Wereśniaka 
„Zakochani” oraz w obu częściach 
„Wkręconych”.

Spektakl przeznaczony jest wy-
łącznie dla widzów dorosłych. 
Odbędzie się w środę, 9 mar-
ca o godz. 19 w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Bilety w cenie 
49 zł można kupować w miej-
scu imprezy (w godz. 9-12 i 17-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20). Polecam!

~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach 

Finał realizacji projektu

W Przedszkolu „Bajko-
wy Świat” w Sadach 
od listopada 2015 do 

15 stycznia br. realizowaliśmy 
program edukacyjny Mamo, Tato, 
wolę wodę.

Każda grupa przedszkolna zre-
alizowała sześć scenariuszy, któ-
rych celem było przede wszyst-
kim uświadomienie dzieciom 
znaczenia wody oraz wykształce-
nie u dzieci nawyku jej picia. 

Dzisiejszy świat z każdej stro-
ny oferuje naszym dzieciom słod-
kie napoje, przekąski. To wła-

śnie dzięki takim projektom od 
najmłodszych lat pokazujemy 
i uświadamiamy dzieci jak ważna 
dla zdrowia jest woda. Ważne są 
nawyki, a wykształcenie w dziec-
ku nawyku sięgania po wodę za-
procentuje w przyszłości. Dzięki 
projektowi w naszym przedszko-
lu obserwujemy, że dzieci chęt-
niej sięgają po wodę. Wiedzą, że 
woda nie tylko ludziom, ale też 
roślinom i zwierzętom potrzeb-
na jest do życia. Ponadto nasze 
przedszkolaki doskonale też ra-
dzą sobie z  oszczędzaniem wody. 

Efektem końcowym cyklu zajęć było zorganizo-
wanie międzygrupowego konkursu plastycznego pt. 
„Portret Wodnego Superbohatera”. Z pięciu prac wy-
braliśmy jedną, która reprezentuje nasze przedszkole 
na konkursie  powyższego programu. Praca została 
wykonana przez najstarsza grupę – Pracowite Mrów-
ki.

~ Monika Pohl-Mrug

Ferie zimowe dla dzieci to 
bardzo radosny i oczeki-
wany czas, bo mogą zapo-

mnieć o obowiązkach szkolnych, 
porannym wstawaniu i odrabianiu 
lekcji. Powinny być jednak cza-
sem, który dziecko przeznaczy na 
poszerzanie swoich zaintereso-
wań i rozwijanie pasji. 

Szkoła Podstawowa w Cera-
dzu Kościelnym postanowiła za-
pewnić swoim podopiecznym 
odpowiednie warunki do zre-
laksowania się i odsapnięcia od 
wszystkich szkolnych czynności 
i sprawić, aby dzieci się nie nu-
dziły i nie spędziły wolnego czasu 
przed telewizorem czy kompute-
rem. W pierwszym tygodniu fe-
rii zorganizowano w szkole róż-
ne zajęcia: sportowe, plastyczne, 
kulinarne. Nie mogło zabraknąć 
też wyjazdu na Tarnowskie Ter-
my czy kręgielnię. Ponieważ ferie 
zimowe nieodłącznie kojarzą się 
ze śniegiem, mrozem i jazdą na 
nartach, druga grupa dzieci wraz 
z opiekunami wyjechała na zimo-
wisko do Zakopanego. Zimowa 
atmosfera sprzyjała wielu atrak-
cjom. Dzieci pod baczną opieką 
instruktorów jeździły na nartach, 
łyżwach, sankach. Miło spędziły 
też czas na basenie. Podczas wy-
cieczki z przewodnikiem TPN do 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Zimowisko w Zakopanem
Schroniska na Hali Kondratowej 
podziwiały zimową scenerię Tatr 
oraz poznały sprzęt do ratowania 
zasypanych lawiną. Uczestnicy 
zwiedzili też Krupówki, drewnia-
ny, zabytkowy kościółek wraz ze 
Starym Cmentarzem na Pękso-
wym Brzyzku. Wjechały  kolej-
ką na Gubałówkę skąd podziwia-
ły panoramę Zakopanego i Tatr. 
Zmierzyli się też z największym 
na świecie labiryntem z lodu oraz 
poczuli adrenalinę zwiedzając 
Wielką Krokiew. 

Późnymi popołudniami wyko-
nywali różne zadania i prace pla-
styczne. Dużą frajdę przyniosło 
malowanie twarzy oraz transpa-
rentów do kibicowania skoczkom 
narciarskim podczas konkursu na 
zakopiańskiej skoczni. Niezapo-
mnianym również przeżyciem był 
kulig saniami Doliną Chochołow-
ską, pyszny deser w schronisku 
oraz ognisko z kiełbaskami. Ra-
dość i uśmiech na twarzach dzieci 
oraz brak chęci powrotu do swo-
ich domów świadczyła o tym, że 
warto było organizować to zimo-
wisko. Dziękujemy opiekunom 
za zaangażowanie i opiekę nad 
dziećmi. 

~ AŁ

Szczególne podziękowania kierujemy 
do  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz do 
Państwa M. J. Ignyś z Tarnowa 

Podgórnego za wsparcie finansowe 
naszego zimowiska.
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Zimowe ferie z szachami

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Urodziny u Pippi

Otwarty turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży 
do lat 16 został rozegra-

ny 20 lutego w  lusowskiej szko-
le. Na  starcie stanęło 24 młodych 
szachistów, z których każdy 
rozegrał 6 partii, tempem gry 15 
minut na zawodnika. 

Blisko trzy godziny trwały 
zmagania, które zakończyły się 
zwycięstwem Alexa Piotrowskie-
go z Gimnazjum Baranowo, któ-
ry wygrał wszystkie swoje partie. 
Kolejne nagrodzone pozycje wy-
walczyli uczniowie naszej szkoły. 
Drugie miejsce z 5 punktami zajął  
Aleksander Nowak z klasy IIIc, 
trzeci był Jakub Talaśka z klasy 
IIb, który zgromadził 4,5 punków. 
Najlepszą dziewczyną została 

Sara Gać Mytych z klasy IIb (3 punkty), a najmłodszym uczestnikiem 
był 6-letni Mikołaj Tarnowski z klasy Ie (2 punkty). 

Na zakończenie zawodów kilka ciepłych słów w kierunku młodych 
szachistów powiedziała Wicedyrektor Szkoły Ewa Widelska, która wrę-
czyła również dyplomy i upominki dla wszystkich startujących.

~ Damian Bartkowiak  Sędzia zawodów

Narodziła się 13 wrze-
śnia 1945 roku zupeł-
nie przypadkiem. Cho-

ra Karin poprosiła swoją mamę, 
by ta opowiedziała jej historyj-
kę o Pippi Langstrump. Astrid 
Lindgren spełniła życzenie swej 
córki. Stworzyła postać dziew-
czynki o rudych włosach, zaple-
cionych w dwa odstające warko-
czyki i o twarzy usianej piegami. 
Ta chudziutka istotka ubrana jest 
w połataną sukienkę, opadające 
pończochy i za duże buty. Miesz-
ka w willi Śmiesznotce w pobliżu 
drzewa lemoniadowego.

15 stycznia uczestniczyliśmy – 
w ramach Karnawałowego Sza-
leństwa – w przyjęciu urodzino-
wym Fizi. Pippilotta Wiktualia 
Firandella Złotomonetta Pończo-
szanka zaprosiła na nie swych 
przyjaciół – Annikę i Tommiego, 
Pana Nilssona, ukochanego ko-
nia w cętki, swego tatę – kapi-
tana Efraima Pończochę, samą 
Astrid Lindgren. Pojawili się 
również bohaterowie innych ksią-
żek szwedzkiej pisarki – Lotta 
z ulicy Awanturników, Włóczęga 

z utworu o przygodach Rasmusa, 
dzieci z Bullerbyn i Emil ze Sma-
landii. Oczywiście nie zabrakło 
nas – uczniów i nauczycieli ze SP 
w Przeźmierowie. 

Komisja konkursowa, w skład 
której wchodzili przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego, wy-
różniła stroje Antka Kowalskiego, 
Anastazji Bojas, Agaty Kiełb oraz 
Amelii Szturma. Ocenie podda-
no również przebrania nauczycie-
li. Najbardziej spodobał się pirat 
w wykonaniu  Marioli Sochy – Ko-
walskiej i Pippi stworzona przez 

Magdalenę Mieloch. Zwycięzcy 
otrzymali słodki upominek i „Man-
dale. Antystresowe kolorowanki”.

Specjalnie dla Pippi zagrał ze-
spół Coffee Band pod dyrekcją 
Krzysztofa Zaremby. Usłyszeli-
śmy kolędy polskie i zagranicz-
ne oraz standardy jazzowe. Kolej-
ne Karnawałowe Szaleństwo za 
nami! Za wspaniałą zabawę ser-
decznie dziękujemy pomysłodaw-
com imprezy – wychowawcom 
świetlicy „Hałasówki”. Ciekawe, 
co nas czeka w przyszłym roku…

~ Aleksandra Filipek
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzieciaki Tableciaki

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Aktywny wypoczynek

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Drzwi Otwarte

Współcześnie technolo-
gia otacza dzieci od 
urodzenia, jest obec-

na w domach i dostępna na wy-
ciągnięcie ręki. Laptopy, telefony 
komórkowe czy tablety występują 
w wersjach zabawek dla najmłod-
szych. Dzieci, ze względu na swo-
ją wrodzoną ciekawość, chętnie 
korzystają z tych urządzeń. Waż-
ne jest, by nauczyły się, kiedy i do 
czego dane urządzenie może być 
przydatne.

W Szkole Podstawowej im. Ar-
kadego Fiedlera w Przeźmierowie 
wystartował projekt, w którym 
uczniowie – prócz tradycyjnych 

tablety. Klasa rozpoczęła pracę 
z nowymi technologiami wyko-
rzystując na zajęciach możliwo-
ści otrzymanego urządzenia. Po-
łączenie nauki z zabawą sprawia, 
że dzieci zapominają, że się uczą. 
Stosowanie nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyj-
nych w edukacji podnosi atrak-
cyjność prowadzonych lekcji, 
stanowi doskonały sposób na sku-
pienie uwagi, zaciekawienie oraz 
motywowanie uczniów do nauki. 
Uczniowie już od najmłodszych 
lat powinni swobodnie korzystać 
z osiągnięć nowoczesnej tech-
nologii, która stanowi nie tylko 
atrakcyjny „gadżet”, ale przede 
wszystkim doskonałą pomoc dy-
daktyczną.

~ Beata Dziamska-Gabryś

podręczników i zeszytów – używają tabletów. Wraz 
z początkiem nowego roku kalendarzowego Dyrek-
tor Renata Duszczyk przekazała uczniom klasy IIa 

W środę, 20 stycz-
nia, w hali sportowej 
w Szkole Podstawo-

wej im. Jana Pawła II uczniowie 
klas 4 – 6 wzięli udział w II Mię-
dzyklasowym Turnieju Piłki Noż-
nej. Chętna młodzież przybyła 
w wolnym czasie do Szkoły, aby 
aktywnie się bawić, rywalizować 
oraz integrować, wykorzystując 
do tego… piłkę nożną.

Honoru i zaszczytu wywalcze-
nia upragnionego pucharu (zdo-
bytego w zeszłym roku) broniła 
klasa 5 C. Plan, jaki sobie nakre-
ślili, prawie się udał: przegrali tyl-
ko jeden mecz z klasą 6 A  (jak 
się później okazało – zwycięzcą 
całych rozgrywek).

Należy podkreślić, że wszystkie 
drużyny grały fair play, ponieważ 

dwie klasy nie miały wystarczającej liczby zawodników i, żeby spra-
wiedliwości stało się zadość, każda klasa, licząca jednego zawodnika 
więcej, rezygnowała ze swojej liczebnej przewagi i stwarzała wyrów-
nane warunki.

Warte podkreślenia jest zaangażowanie uczestników w organizację 
turnieju – nagrody, czyli puchary, dyplomy oraz medale, tworzyli sami 
zawodnicy! Wielkie gratulacje!

~ M. Kwiatkowski   SP Tarnowo Podg.

Grono Pedagogiczne i społeczność szkolna za-
prasza uczniów klas szóstych wraz z rodzi-
cami na Drzwi Otwarte, które odbędą się w 

naszej szkole 18 lutego w godzinach od 15.00-18.00.
Czekamy na Was z ciekawymi wystawami, prezen-

tacjami, turniejem w piłkę nożną i atrakcyjnymi za-
jęciami. Swe podwoje otworzą tego dnia pracownie 

m.in.: biologiczna, chemiczna i fizyczna oferując ciekawe doświadczenia 
przybliżające te interesujące dziedziny wiedzy, a także pracownia tera-
peutyczna, gdzie będzie możliwość stworzenia mapy marzeń, sprawdze-
nia swojej spostrzegawczości, wyobraźni i koncentracji uwagi. 

Na Drzwiach Otwartych będzie można wziąć udział w rozgrywkach 
sportowych, zwiedzać wystawy dokumentujące ważne wydarzenia z 
życia szkoły. Tego dnia w bibliotece szkolnej zostaną wyłożone Kroni-
ki i Księga Absolwentów. Na zmęczonych będzie czekać kawiarenka, 
w której będziemy serwować bezpłatnie kawę, herbatę i ciasto przygo-
towane przez niezastąpione mamy naszych uczniów. Serdecznie zapra-
szamy! ~ gtp
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

VI Turniej Piłki Nożnej „Tarnovia Gool Cup”

6 drużyn, 56 zawodników 
i jedna piłkarka, 126 – licz-
ba strzelonych goli, rozegra-

nych 300 minut – oto bilans VI 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
– „Tarnovia Gool Cup”. Wielkie 
emocje w walce zarówno o pierw-
sze, jak i o dalsze miejsca – tym 
wszystkim charakteryzował się 
turniej piłki nożnej, który w dniu 
16.01.2016 r. odbył się w hali 
widowiskowo-sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym. 

 Całe rozgrywki wygrała druży-
na KS Warta Poznań przed UKS 
Śrem (II miejsce) oraz Akademią 
Reissa (III miejsce). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyso-
kie 4 miejsce reprezentacji Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła 
II, która rywalizowała z klubami 
i potrafiła wyprzedzić współgo-
spodarzy turnieju GKS Tarnovia 
– 5 miejsce, oraz Clescevia Klesz-
czewo – 6 miejsce.

Z roku na rok organizacja zawo-
dów staje na wyższym poziomie – 

zero opóźnień, opieka medyczna, obsługa technicz-
na, pyszny obiad oraz atmosfera stworzona dzięki 
kibicom – warto było to przeżyć na żywo. Obecni 
podczas turnieju widzieli składne akcje, piękne gole, 
a czasami nieporadność młodych zawodników ur. 
2005 r. i młodszych – czyli wszystko to, co piękne 
w piłce nożnej. 

Ponadto podczas turnieju zostali wyłonieni:
Najlepszy strzelec: Jakub Antkowiak KS WARTA 

Poznań
Najlepszy bramkarz: Karol Domżalski SP TP JPII 

w Tarnowie Podgórnym
Najlepszy zawodnik: Oliwia Jaśniak UKS Śrem 

(Oliwia była jedyną dziewczyną wśród zawodni-
ków!)

Trener turnieju: Artur Dzieciątkowski GKS TAR-
NOVIA Tarnowo Podgórne

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Kolejne porozumienie o współpracy podpisane!

12 stycznia Dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tarnowie Podgórnym Pa-
weł Smolibocki podpisał porozumienie 

o współpracy z Dziekanem Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Tadeuszem 
Wallasem. 

Na mocy porozumienia uczniowie liceum będą mo-
gli uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich, 

Za pomoc w organizacji turnie-
ju ogromne podziękowania kieru-
jemy do Wójta, który od począt-
ku patronuje Turniejowi oraz do 
naszych niezawodnych Przyja-
ciół – Zofii Zander (PPH Piekar-
nia Tarnowo Podgórne) i właści-
cieli firmy ALTER, dzięki którym 
każdy piłkarz otrzymał medal oraz 
nagrodę rzeczową i słodką przeką-
skę.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w turnieju za rok!

W imieniu SP Tarnowo Podgór-
ne i GKS „TARNOVIA”- organi-
zatorów turnieju 

~ M.Kwiatkowski

wykładach, debatach oraz warsz-
tatach dziennikarskich, reporter-
skich, fotograficznych, redaktor-
skich, retorycznych i erystycznych. 
Popularyzacja nauk społecznych 
oraz technik dziennikarskich od-
bywać się będzie także w murach 
szkoły, poprzez organizację debat 
oxfordzkich, wykładów i warszta-
tów z udziałem pracowników na-
ukowych wydziału. 

Warto przypomnieć, iż jest to 
już trzecia umowa o współpracy 
dydaktycznej podpisana przez dy-
rektora LO z jednostkami wydzia-
łowymi UAM. Z oferty Wydziału 
Biologii nasi uczniowie korzystają 
od kilku lat uczestnicząc między in-
nymi w zajęciach terenowych w Je-
ziorach, wykładach i ćwiczeniach. 
Od roku oficjalnie współpracuje-
my z Wydziałem Filologii Polskiej 

i Klasycznej UAM. Największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
organizowane w Katedrze Filmu, 
TV i Nowych Mediów. Pracownicy 
naukowi prowadzą również warsz-
taty filmowe w murach naszej szko-
ły. Bardzo aktywnie rozwija się 
także współpraca z Wydziałem Ma-
tematyki poznańskiej uczelni.

Nie ulega wątpliwości, iż objęcie 
patronatem akademickim uczniów 
naszego liceum wpływa na podnie-
sienie jakości kształcenia, przede 
wszystkim jednak jest realizacją 
priorytetu, którym kieruje się szko-
ła na co dzień – dbałości o rozwój 
każdego ucznia.

~ dr Magdalena  
Gawrońska-Garstka

nauczyciel języka polskiego w LO 
w Tarnowie Podgórnym, koordy-

nator współpracy z uczelniami
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

„Gwiazda ze Wschodu” w Teatrze Nowym

Przerwa zimowa to ostatni 
moment na przygotowanie 
drużyny do rundy wiosen-

nej. Czasu nie tracą zawodnicy 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne, którzy rozegrają aż siedem 
meczów sparingowych w ciągu 
sześciu tygodni. Do tej pory na 
boisku w Baranowie stawili się 
kolejno Polonia Poznań oraz 1920 
Mosina. Nasi zawodnicy w pierw-
szym meczu strzelili 14 bramek, 
w drugim dołożyli 6 kolejnych, 
zachowując przy tym czyste kon-
ta. Tym samym po dwóch grach 
kontrolnych możemy pochwalić 
się stosunkiem bramek strzelo-
nych do straconych w wysoko-
ści 20:0. Kolejnymi przeciwnika-
mi Tarnovii będą Sokół Kleczew, 
Akademia Reissa, Wełna Skoki, 
Iskra Szydłowo oraz Zieloni Lu-
bosz. Ten ostatni mecz odbędzie 
się 6 marca, czyli tydzień przed 
startem rundy rewanżowej.

Niewątpliwą atrakcją dla kibi-
ców obecnych na meczach spa-

Grad bramek, nowy zawodnik i biznes w Tarnovii

ringowych był nowy zawodnik drużyny. 19 stycznia 
klub ogłosił podpisanie kontraktu z Marcinem Kiku-
tem, byłym piłkarzem Lecha Poznań. Kikut rozpo-
czął karierę seniorską w 2002 r. w Amice Wronki, 
następnie grał właśnie w Lechu Poznań, Ruchu Cho-
rzów, Widzewie Łódź, Bytovii Bytów, a ostatnio wy-
stępował w Formacji Port 2000 Mostki. Na początku 
tego roku związał się z naszym klubem, gdzie poza 
grą w defensywie będzie również odpowiedzialny za 
szkolenie młodzieży.

Styczeń dostarczył nam również wiele emocji po-
zaboiskowych. 15 stycznia odbyło się pierwsze spo-
tkanie klubu biznesu przy GKS Tarnovii Tarnowo 

Podgórne, które prowadził Sławo-
mir Małecki z firmy Protecta. Na 
spotkaniu w Hotelu 500 w Tarno-
wie Podgórnym pojawiło się po-
nad 20 osób, w tym Wójt Tadeusz 
Czajka, wieloletni sponsor klubu 
Janusz Gruntkowski, prezes Tar-
nowskich Term Anita Stellma-
szyk oraz prezes klubu biznesu 
przy Miedzi Legnica Radosław 
Rogiewicz. Spotkania będą odby-
wały się cyklicznie. Ich głównym 
celem jest budowanie sieci kon-
taktów biznesowych wśród ludzi 
zaangażowanych w rozwój nasze-
go klubu piłkarskiego, co w re-
zultacie będzie stanowić jedno ze 
źródeł finansowania działań klubu 
GKS Tarnovia.

Najbliższe mecze Tarnovii:
21 lutego o 10.00 Wełna Skoki,
28 lutego o 10.30 Iskra Szydłowo,
6 marca o 13.00 Zieloni Lubosz.

Wszystkie mecze odbędą się na 
boisku w Baranowie.

~ Jakub Brodewicz

W niedzielę 10 stycznia 
2016 roku po raz kolej-
ny mieliśmy zaszczyt 

zaprezentować się na deskach Te-
atru Nowego w Poznaniu. Już o 
dziewiątej rano zjawiliśmy się na 
miejscu, by dostosować nasz po-
kaz do wymogów sceny. Godzin-
na próba, ustawienie świateł, za-
łożenie kostiumów i zaczęło się. 

O godzinie jedenastej przed-
stawiliśmy  dla poznańskiej pu-
bliczności „Gwiazdę ze Wscho-
du” – opowieść o dzieciach, które 
podczas zimowych zabaw zoba-
czyły niezwykłe światło. Całość 
wzbogaciliśmy pięknymi polski-
mi pastorałkami oraz piosenka-
mi stworzonymi specjalnie na ten 
pokaz. Jedną z nich zaśpiewała 
nasza absolwentka, Aleksandra 
Marcinkowska. Po spektaklu za-
prosiliśmy dzieci na scenę, by 
mogły również poczuć świątecz-

ny nastrój spotkania. Nie mogli-
śmy jednak pozwolić sobie na 
rozluźnienie, gdyż o godzinie 
trzynastej wystąpiliśmy znowu – 
tym razem dla rodziców, nauczy-
cieli i przyjaciół: naszych oraz  
naszej szkoły. 

To był naprawdę niezwykły 
dzień.

W imieniu Młodych Aktorów
~ Katarzyna Witaszek i Michał 

Kokorzycki 
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Po zwycięstwach nad Stalą Ostrów i MKS MOS 
Konin zawodnicy Tarnovii Basket wygrali ko-
szykarską 3 Ligę w Wielkopolsce i z pierw-

szego miejsca awansowali do rozgrywek strefowych, 
które są kolejnym etapem walki o 2 Ligę

Najpierw Tarnovia zmierzyła się w meczu na 
szczycie z drużyną z Ostrowa. Kto odwiedził halę 
OSiR w Tarnowie Podgórnym 23 stycznia ten na 
pewno nie żałował. Obie drużyny potrzebowa-
ły zwycięstwa, aby mieć jak najlepszy bilans przed 
rozgrywkami strefowymi i meczami z drużynami 
z Zachodniopomorskiego. Stawka meczu była bar-
dzo duża, dlatego od pierwszej minuty widać było 
ogromne zaangażowanie po obu stronach.

Lepiej w mecz weszli zawodnicy Tarnovii, któ-
rzy rozegrali koncertowe 10 minut w pierwszej 
kwarcie i prowadzili 23:10. Stal to jednak drużyna 
z doświadczonymi zawodnikami i w drugiej kwar-
cie wykorzystywała agresywną obronę gospodarzy, 
co przekładało się na dużo fauli, a tym samym rzu-
tów osobistych dla Ostrowian. Ich pewna egzekucja 
oraz skuteczność Łukasza Olejnika wyrównały stan 

Świadkami niecodzienne-
go wydarzenia byli kibice, 
którzy w komplecie stawili 

się 9 stycznia na meczu Tarnovii 
Basket z Basketem Konin. Wyjąt-
kowe było nie tylko miejsce, bo-
wiem gościnnie Tarnovia rozegra-
ła mecz  w Baranowie, ale przede 
wszystkim wydarzenia z przerwy 
między 2 a 3 kwartą. Klub zorga-
nizował wtedy konkurs dla kibi-
ców. Upominki po jego zakończe-
niu wręczył uczestnikom kapitan 
Tarnovii Basket Rafał Bartkow-
ski. Okazało się, że jego obecność 
nie była przypadkowa. W konkur-
sie brała bowiem udział Sylwia, 

Zaręczyny na meczu Tarnovii Basket

dziewczyna Rafała. Oprócz kon-
kursowej nagrody Rafał miał dla 
Sylwii wyjątkową niespodziankę, 
którą był zaręczynowy pierścio-
nek. W obecności kibiców i obu 

drużyn Rafał oświadczył się Syl-
wii, a ta, mimo że zaskoczona, to 
bez wahania odpowiedziała „tak”. 
Po chwili przy aplauzie całej hali 
doszło do oświadczynowego po-
całunku. To wydarzenia tylko 
dodały animuszu kapitanowi jak 
i całej drużynie, bowiem w dru-
giej połowie Rafal był najskutecz-
niejszym zawodnikiem na boisku, 
a Tarnovia pewnie wygrała cały 
mecz 87:63. Jak widać na mecze 
Tarnovii Basket warto przycho-
dzić nie tylko ze względu na ko-
szykarskie emocje.

~ Szymon Drobina

Tarnovia Basket Mistrzem Wielkopolski!
meczu. Na przerwę obie drużyny 
zeszły jednak po niesamowitym 
rzucie Mateusza Kuracha, któ-
ry z połowy boiska trafił równo 
ze syreną. Rodowity tarnowia-
nin rozgrzał trybuny i kibiców 
i zwiększył przewagę Tarnovii do 
6 punktów (44:38).

Po przerwie gospodarze nadal 
utrzymywali prowadzenie. Kil-
kukrotnie zwiększali je do, wy-
dawało się, bezpiecznego stanu  
(9 punktów), ale Stal nie oddała 
meczu. Tarnovia cały czas agre-
sywnie broniła, a to oprócz utrud-
niania gościom konstruowania ak-
cji i strat nadal przynosiło jednak 
dużo fauli i osobistych. W koń-
cówce trener Maciej Dudzik po-
został z tylko jednym nominal-
nym podkoszowym Adamem 
Nieponiem, bowiem pozostali, 
w tym debiutujący w Tarnovii Mi-
łosz Sroczyński, mieli na koncie  
5 fauli. Tarnovia bez błędów roze-
grała jednak ostatnie dwie minuty 
i dowiozła prowadzenie do koń-
ca wygrywając 77:70. Kolejny 
mecz zawodnicy Tarnovii Basket 
Tarnowo Podgórne zakończy-
li najwyższą wygraną w sezonie. 
Młoda, złożona z juniorów dru-
żyna MKS MOS Konin nie była 
w stanie przeciwstawić się lide-
rowi z Tarnowa Podgórnego. Tar-

novia od początku grała bardzo 
skutecznie, do tego raz za razem 
wymuszała błędy przeciwnika. 
Już w 3 kwarcie gospodarzom 
udało się przekroczyć granicę 100 
punktów. Bardzo dobry występ 
zaliczyło trio: K. Jakubowski,  
A. Niepoń i M. Kurach, które 
łącznie rzuciło 81 punktów. To 
pokazuje jaką głębią składu dys-
ponuje w tym sezonie trener Ma-
ciej Dudzik. Końcowy wynik to 
129:56!

Do rozgrywek strefowych Tar-
novia Basket przystąpi z bilansem 
2 zwycięstw i 2 porażek, bowiem 
do dalszych gier awansowały tak-
że Stal Ostrów i KKS Drogbruk 
Kalisz (ich bilans to również 2-2). 
Właśnie z tymi drużynami Tarno-
via poniosła porażki w I rundzie, 
ale zrewanżowała się w drugiej 
serii spotkań.

Teraz przed Tarnovią mecze 
z Bombardierem Szczecin i Gry-
fem Goleniów – wyjazdowe 20 
i 21 lutego oraz w Tarnowie Pod-
górnym 12 marca (sobota, godz. 
17.00) i 13 marca (niedziela, 
godz. 15.00) w hali OSiR w Tar-
nowie Podgórnym. Wyniki tych 
spotkań zadecydują o awansie do 
Półfinału 3 Ligi, przedostatniego 
kroku w walce o 2 Ligę.

~ Szymon Drobina

Powiedziała 
„TAK”!
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1 maja po raz trzeci odbędzie się Bieg Unijny, pod-
czas którego uczestnicy tak jak w ubiegłych latach 
będą mieli do pokonania dziesięciokilometrową 

trasę wiodącą ulicami Przeźmierowa. Tradycyjnie ce-
lem Biegu jest uczczenie kolejnej, XII rocznicy przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bieg będzie 
podzielony na cztery klasyfikacje: generalną kobiet 
i mężczyzn, indywidualną kobiet i mężczyzn, wieko-
wą kobiet i mężczyzn oraz Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zgłoszenia można dokonać drogą elektro-
niczną za pośrednictwem strony www.czasnachip.pl 
od 10 lutego do wyczerpania limitu miejsc. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie www.bieg-unijny.
pl  ~ Ania Lis

Na piątkę spisało się Tarnowo 
Podgórne, które w piątej konku-
rencji Rankingu Sołectw wygra-
ło III Kręglarski Turniej o Puchar 
Dyrektora OSiR.  Na najwyższym 
stopniu podium stanęła Barbara 
Gandecka, która po eliminacjach i 
finale zgromadziła na swoim kon-
cie 1 017 pkt. Drugie miejsce za-
jęła Justyna Witkowiak reprezen-
tująca Sołectwo Lusówko, która 

Po raz siódmy Wójt przyznał 
stypendia sportowe na 2016 
rok. Otrzymało je 25 osób. 

W dyscyplinie badminton sty-
pendia otrzymały 4 osoby z UKS 
Baranowo i 2 z UKS Orkan Prze-

BIEG UNIJNY 2016

KRĘGLARSKI TURNIEJ SOŁECTW
zdobyła 949 pkt., a trzecie Mał-
gorzata Leopold (Tarnowo Pod-
górne) – 929 pkt. „Rodzynkiem” 
turnieju, który zajął czwarte miej-
sce, został Wojciech Wieruszew-
ski reprezentujący również Tarno-
wo Podgórne – 928 pkt. Kolejna 
konkurencja odbędzie się 28 lu-
tego w Tarnowskich Termach. Jej 
regulamin jest dostępny na stronie 
www.osir.pl  ~ Ania Lis

Po pięciu konkurencjach wyniki XII edycji Rankingu Sołectw w sezonie 2015/2016 przedstawiają się następująco.
LP. SOŁECTWO KOP NORDIC WALKING BIEG 7,5 KM BIEG 4 KM KRĘGLE SUMA

1 Baranowo 10 13 16 13 13 65

2 Batorowo 13 - 10 - - 23

3 Ceradz Kościelny 14 - - 11 - 25

4 Chyby - - - - 9 9

5 Góra - - 8 - - 8

6 Jankowice - - 9 - - 9

7 Kokoszczyn - - 14 - - 14

8 Lusowo - - 12 14 12 38

9 Lusówko 11 12 - - 15 38

10 Przeźmierowo 16 14 15 16 10 71

11 Rumianek - - - - 14 14

12 Sady 12 16 11 12 11 62

13 Sierosław - - - - - -

14 Swadzim - - - - - -

15 Wysogotowo 9 - - 15 - 24

16 Tarnowo Podgórne 15 15 13 - 16 59

STYPENDIA SPORTOWE 2016
źmierowo. W dyscyplinie kara-
te stypendia otrzymały 2 osoby 
z KK Samuraj Przeźmierowo. W 
dyscyplinie kolarstwo stypendia 
otrzymało 13 osób z KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. W dyscypli-

nie kręglarstwo klasyczne stypen-
dia otrzymały dwie osoby: jedna 
z KS Alfa Vector Tarnowo Pod-
górne i jedna z OSiR Vector Tar-
nowo Podgórne. W dyscyplinie 
taekwondo olimpijskie stypen-
dia otrzymały dwie osoby z UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis
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Trzy dni – tyle trwały zapi-
sy na ubiegłoroczną edy-
cję Biegu Lwa. Jak będzie 

w tym roku? Wygląda na to, że 
jeszcze krócej. 

Co nas czeka?
Tegoroczna, piąta edycja Bie-

gu Lwa, zapowiada się wspaniale. 
Organizatorzy szykują mnóstwo 
niespodzianek i atrakcji zarówno 
dla biegaczy jak i kibiców oraz 
wszystkich mieszkańców Gmi-
ny. Podobnie jak co roku będzie 
to wydarzenie wyjątkowe na ma-
pie Polski, promujące aktywność, 
wartości rodzinne i lokalny biz-
nes. Co nas czeka 22 maja? Pół-
maraton, gromadzący na starcie 
elitę biegaczy oraz rzeszę ama-
torów z gwarantującą emocje fi-
niszową Setką Primakolor, krót-
sza Pogoń za Lwem, Sztafety 
Szkolne, Sztafety Pokoleń i to 
co, dla organizatorów jest wielką 
satysfakcją – Bieg Lwiątek z G.
En.Gaz. Poza tym rowerzyści 
spróbują swoich sił w Maratonie 
Cycling z WUEF Clubem, a dla 
wszystkich gości, oprócz emocji, 
organizatorzy przewidzieli EXPO 
Lwa z dziesiątkami darmowych 
atrakcji zorganizowanych przez 
Partnerów Biegu Lwa i koncert, 
który w tym roku zapowiada się 
jako duże wydarzenie. 

Kibice
Co roku dużą wartością wy-

darzenia są znani w całym kra-
ju kibice. Biegacze powtarzają, 
że takiej atmosfery jak w Tarno-
wie Podgórnym nie ma nigdzie 
indziej. Wielokrotnie podkreśla-
ją, że właśnie dzięki kibicom, ich 
dopingowi i pomysłowości dotar-
li do mety i nie wyobrażają so-
bie maja bez Biegu Lwa. Na tra-
sie pojawiają się zorganizowane 
grupy uczniów, pikniki sąsiedz-
kie, zespoły muzyczne, zraszacze, 

BIEG LWA – ZAPISUJEMY SIĘ! niczną Kalenji, a na mecie medal 
zaprojektowany przez jednego 
z uczestników. Zapowiadamy też 
specjalny konkurs na projekt me-
dalu. Należy śledzić profil Biegu 
Lwa na Facebooku. Organizato-
rzy przewidzieli specjalną nagro-
dę rzeczową dla zwycięzcy, gwa-
rantowany start w Biegu Lwiątek 
i oczywiście wybicie medalu wg 
projektu. 

Bądź z nami 22 maja!
TRIATHLON LWA OTIME-

DICA – RUSZAMY 
18 czerwca w Lusowie odbę-

dzie się kolejna edycja Triathlonu 
Lwa. Cały dzień kibice będą mo-
gli śledzić zmagania ludzi z żela-
za. Pływanie, rower i na koniec 
bieg wymagają sporej wytrzyma-
łości i dużych umiejętności ale na 
koniec radość i duma z pokonania 
własnych słabości jest wyjątko-
wa. 

Organizatorzy zadbają o każdy 
szczegół, żeby kibice mogli śle-
dzić zmagania w tej widowisko-
wej dyscyplinie sportu. Wszyst-
kie konkurencje będą odbywały 
się na pętlach, dzięki czemu wal-
ka rozegra się na oczach publicz-
ności. 

Zaplanowano kilka dystansów. 
Od aquathlonu dzieci i triathlo-
nu niepełnosprawnych po dwa 
dystanse: 1/4 i 1/8 IRON MAN. 
Z pewnością będzie to niezapo-
mniany dzień zarówno dla uczest-
ników jak i kibiców. 

Zapisy
22 lutego, razem z zapisami 

na Bieg Lwa, ruszy możliwość 
dołączenia do grona startują-
cych w Triathlonie Lwa Otime-
dica. Warto spróbować swoich 
sił i zostać triathlonistą. Czasu na 
przygotowanie się do startu jest 
wystarczająco dużo, nawet dla 
średnio wprawionych osób. 

Zostań człowiekiem z żelaza!
~ PM

biegacze są częstowani ciastkami, 
napojami, a hitem ubiegłego roku 
była pani z kawą. W tym roku bę-
dzie zapewne podobnie, a dodat-
kowo Partnerzy Biegu Lwa za-
skoczą kilkoma nietuzinkowymi 
pomysłami. 

Zapisy
22 lutego o północy ruszą za-

pisy na Biegu Lwa, a konkretnie 
na półmaraton i Pogoń za Lwem. 
Organizatorzy spodziewają się, że 
limit startujących zostanie osią-
gnięty już po kilkunastu godzi-
nach więc warto zaznaczyć sobie 
w kalendarzu poniedziałek, 22 lu-
tego, by tego dnia zarejestrować 
się na stronie www.bieglwa.pl

 Z kolei 22 kwietnia czekają 
nas poranne emocje. Tego dnia 
ruszą zapisy na Bieg Lwiątek z G.
En.Gaz, Sztafety Pokoleń i Mara-
tonu Cycling z WUEF Clubem. 
Ubiegłoroczne doświadczenia, 
kiedy wszystkie pakiety rozeszły 
się w 15 minut, pokazują jak wiel-
kim zainteresowaniem cieszy się 
ta impreza. W tym roku organiza-
torzy, wspólnie z Partnerem Bie-
gu Lwiątek firmą G.En.Gaz Ener-
gia, podnieśli limit startujących 
do 555 dzieci, a dla Sztafet Poko-
leń do 44 drużyn. Każde lwiątko, 
oprócz numeru startowego otrzy-
ma dedykowaną koszulkę tech-

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 8 lutego 
2016 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wyka-
zy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Batorowo - działka nr 188/34, części działki 445;
Jankowice - części działek 124/1 i 124/2;
Lusowo - część działki 758, działkę 161/1;

Przeźmierowo - część działki 1/77, 1368/3, 1370/3, 1259/9, 1323/5, 
1/29, działkę 1368/9;

Swadzim - część działki 54;
Tarnowo Podgórne - część działki 1574/2,1259/32, 1259/36, 

1393/2;  
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.
(061) 89-59-289.
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE - OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. 27 Grudnia ul. Cichej oraz w Batorowie ul. Stefana Batorego.
Lp. obręb Nr działki Powierzch-

nia w m2
Księga wieczysta Cena wywoławcza 

(w tym 23%VAT)
Wysokość 
wadium

Postąpienie mini-
malne

1. Tarnowo Podgórne 1378/18 (RIIIb, RIVa) 832 PO1P/00106066/7 132.030,00 zł 6.601,50 zł 1. 321,00 zł
2. Tarnowo Podgórne 1378/19 (RIIIb, RIVa) 909 PO1P/00106066/7 140.940,00 zł 7.047,00 zł 1. 410,00 zł
3. Tarnowo Podgórne 1378/22 (RIIIb, RIVa) 973 PO1P/00106066/7 148.230,00 zł 7.411,50 zł 1. 483,00 zł
przeznaczenie nieruchomości zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwierdzo-

nym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212 poz. 3307. 
w/wym. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN.

opis nieruchomości w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane

4. Batorowo 119/5 (RIVb) 1110 PO1P/00072234/8 141.831,00 zł 7.091,55 zł 1 .419,00 zł
przeznaczenie nieruchomości w/wym. działka znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dla działki 119/5 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.281.2013 z dnia 18.11.2013r. w zakresie 
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 

opis nieruchomości w/wym. działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo porośnięta drzewami (brzozami), i krzewami, 
częściowo ogrodzona starą siatką drucianą

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 14 marca 2016r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym o godz. 14oo, nieruchomości poł. w Batorowie o godz. 15oo.

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

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 9 marca 2016r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 
1050 1520 1000 000 50265 1441.

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

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

•  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1774) upłynął w dniu 8.08.2014r. W uzasadnionych przypadkach 
– ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

• Pierwszy przetarg odbył się 13 października 2014r, drugi przetarg odbył się 16 lutego 2015r, trzeci 4 maja 2015r. czwarty 22 czerwca 2015r., piąty 
5 października 2015r.

• Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 
115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rumianku w rej. ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

obręb Numer 
działki

Pow. działki Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 
23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wyso-
kość postąpienia

Rumianek 175 1008 m2 PO1P/00269792/5 109.470,00 zł 5.473,50 zł 1.095,00 zł
przeznaczenie 
nieruchomości

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

opis nierucho-
mości

nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy 
zagrodowo-jednorodzinnej, w ulicy Szkolnej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Przez działkę 175 
przebiega kanalizacja sanitarna, która prowadzi do sąsiedniej działki 174. do działki zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej 
(ul. Szkolnej) przez ustanowienie służebności (przez działki 60/21, 60/13).

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 14 marca 2016r.  o godz. 13oo – (poniedziałek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115.

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

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie 
później niż do dnia 9 marca 2016r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441.

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

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

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. poz. 1774 ze zm.) upłynął w dniu 16 listopada 2015r. 

• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: 
www.podgik.poznan.pl/.  Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.  
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do pu-
blicznej wiadomości, że dnia 11 lutego 2016 r. ogło-
szony został wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo 
Podgórne przeznaczonych do sprzedaży; nierucho-
mość położona w Przeźmierowie w trybie przetargu 
ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsied-
nich, działka nr 1259/8 o pow. 66 m2 oraz nieru-
chomość położona w Swadzimiu w trybie bezprze-
targowym, na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, działki nr: 59/1 o pow. 1800 m2, 63/1 
o pow. 1564 m2.

Wykaz tabelaryczny podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na stronie 
internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.pl/. In-
formacji szczegółowych udziela Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, tel. 61 8959 261.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE - OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeźmierowie ul. Rzemieślnicza i w Sierosławiu ul. Prosta.

Lp. obręb Nr działki Powierzchnia 
w m2

Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie minimalne

1. Przeźmierowo 1/77 2241 PO1P/00099481/9 344.400,00 zł 34.440,00 zł 3.444,00 zł

2. Przeźmierowo 1/80 2000 PO1P/00099481/9 319.800,00 zł 31.980,00 zł 3.198,00 zł

3. Przeźmierowo 1/81 1000 PO1P/00099481/9 172.200,00 zł 17.220,00 zł 1.722,00 zł

przeznaczenie nieru-
chomości

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przeźmierowie, w rejonie ul. Wyścigowej i Rze-
mieślniczej, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/663/2010 z dnia 23 marca 2010r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 
30.06.2010r. poz. 2432, działki nr: 1/77, 1/80, 181 znajdują się na terenie zabudowy usługowej – symbol 2U. (zakaz zabudowy 
kubaturowej z wyjątkiem wiat). Minimalna powierzchnia działki na terenie 2U wynosi 1000m2.   

opis nieruchomości w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte roślinnością trawiastą i drzewiastą, nieogrodzone, położone 
są przy drodze utwardzonej ul. Rzemieślniczej, w bezpośrednim zasięgu oddziaływania lotniska Ławica, (do działki 1/77 dostęp 
jest utrudniony przez rów melioracyjny przy granicy działki z ulicą) 

4. Sierosław 36/2 9458 PO1P/00073995/7 437.200,00 zł* 43.720,00 zł 4.372,00 zł

przeznaczenie nieru-
chomości

działka nr 36/2 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla w/
wym. terenu została wydana decyzja Nr WZP.6730.133.2012 z dnia 22.08.2012r. o warunkach zabudowy dla budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, budowy budynków gospodarczo-garażowego, budowy budynku gastronomiczno-turystycznego, budowy 
budynku stajni w zabudowie zagrodowej.

opis nieruchomości działka 36/2 posiada kształt prostokąta, działka znajduje się przy urządzonej drodze – ul. Prostej, działka jest niezagospodarowa-
na porośnięta roślinnością trawiastą, mocno zadrzewiona i zakrzaczona, na działce znajdują się budynki mieszkaniowe i gospo-
darczo-inwentarskie. Budynki są zdewastowane i zdekapitalizowane, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, uniemożli-
wiającym ich eksploatację w przeszłości.   

Informacje dodatkowe Gmina nabyła w/wym. nieruchomość na podstawie spadku w myśl art. 1023§2 kc (z dobrodziejstwem inwentarza), wpisy w 
działach III i IV KW zostaną wykreślone po zakończeniu postępowania egzekucyjnego

*zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 14 marca 2016r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w  Przeźmierowie o godz. 10oo, nieruchomości poł. w Sierosławiu o godz. 12oo.

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

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 9 marca 2016r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 
1050 1520 1000 000 50265 1441.

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

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

•  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1774) upłynął w dniach 24.12.2015r. W uzasadnionych przy-
padkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

• Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 
115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   

–  mieszkance 
naszej Gminy
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, 5 lutego 2016 r. WZP.6721.17.2014

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy ulicy 
Skórzewskiej

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 zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 22 lutego 2016 r. do 21 mar-
ca 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
kwietnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Tarnowo Podgórne, 5 lutego 2016 r. WZP.6721.8.2015
OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Sadach w rejonie ulicy Rolnej  – dz. nr 158/61 i 158/62

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 zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Sadach w rejonie ulicy Rolnej  – dz. nr 158/61 i 158/62 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 22 lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 7 marca 
2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.15.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informu-
ję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją 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 5 kwietnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MichalinaKiwiorskaWalczy.blog.onet.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MichalinaKiwiorskaWalczy.blog.onet.pl 

JAK POMÓC: 

1% podatku Fundacja Dzieciom  
„Zdążyć z Pomocą” 

KRS 0000037904 dopiskiem: 13603 KIWIORSKA MICHALINA    
 
 

0000037904                       KWOTA 

 
13603 KIWIORSKA MICHALINA           

 

wszelkie darowizny, wpłaty ze zbiórek publicznych 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa Bank BP S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660 

Tytułem: 13603 Kiwiorska Michalina – darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia 

wszelkie INDYWIDUALNE WPŁATY 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 War- 
szawa Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 13603 Kiwiorska Michalina – darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia 

 

 
JAK POMÓC: 

1% podatku Fundacja Dzieciom  
„Zdążyć z Pomocą” 

KRS 0000037904 dopiskiem: 13603 KIWIORSKA MICHALINA    
 
 

0000037904                       KWOTA 

 
13603 KIWIORSKA MICHALINA           

 

wszelkie darowizny, wpłaty ze zbiórek publicznych 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa Bank BP S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660 

Tytułem: 13603 Kiwiorska Michalina – darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia 

wszelkie INDYWIDUALNE WPŁATY 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 War- 
szawa Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 13603 Kiwiorska Michalina – darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulic Bukowskiej i 
Batorowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie w 
rejonie ulic Bukowskiej i Batorowskiej wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 24.02.2016 r. do 18.03.2016 r., w 
godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 17.03.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
06.04.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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 nekrologi

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach  
dzielili z nami smutek, okazali wiele serca i życzliwości  
oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej  

mojej Mamy 

śp. Władysławy Wurst 

Za ofiarowane msze święte i za okazane współczucie 
Serdeczne Bóg zapłać 

składa córka Ela Łowicka z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej 

śp. Władysława Bogdziun

Księdzu Proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu,  
Księdzu kanonikowi Zdzisławowi Potrawiakowi,  

rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,  
koleżankom i kolegom z Klubu Seniora za modlitwę, 

zamówione msze św. i kwiaty 

serdecznie dziękuję. Żona

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, za wyrazy 
współczucia, ofiarowane msze św., złożone kwiaty i 

wieńce; wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św oraz 
ceremonii pogrzebowej naszego męża, taty i dziadka

Ś.p. Andrzeja Przybylaka

a w szczególnopści ks. proboszczowi Tomaszowi 
Szukalskiemu, ks. kanoniukowi Ignacemu Krarge, 

ks. prałatowi Janowi Stanisławskiemu, licznie 
zgromadzonym księżom, służbie liturgicznej, wspólnocie 
Żywego Różańca, organizatorom, delegacjom zakładów 

pracy, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadam, znajomym.

Serdeczne podziękowania składają
żona i dzieci z rodzinami

„Matka”
- Daj wieczne odpoczywanie – me usta szeptały bezsiłą: 
Nad Twoją białą mogiłą, o, Matko – zgasłe Kochanie 
- o, jak to dawno już było – jak się dziś zdaje malutkiem. 
Nad Twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem
 Jan Paweł II

Naszej Przyjaciółce i Koleżance

Elżbiecie Łowickiej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002-2014

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY

składają 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

Grzegorz Leonhard z Radnymi
Sołtysi

Pani Katarzynie  Waśko z Rodziną
składamy szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci męża

ś.p.  Ryszarda Waśko

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i 
Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym

Wyrazy głębokiego żalu  
i szczerego współczucia z 

powodu śmierci  

śp. Edwarda Gajewy

rodzinie składają Sołtys,  
Rada Sołecka oraz Radni z 

Baranowa

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatnim pożegnaniu mojej mamy 

Moniki Andrzejczak, 

księdzu Adamowi, księdzu Ignacemu, 
pocztom sztandarowym, delegacji  

Rady Sołeckiej  
składam serdecznie podziękowania  

syn Anton

Naszej koleżance Irenie 
Frankiewicz wyrazy 

szczerego współczucia  
z powodu śmierci matki  

śp. Bronisławy 
Lepkowskiej

składają członkowie Klubu 
Seniora Sady

Koleżance Elżbiecie 
Gajewy wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 
śmierci 

męża Edwarda
składają  

Barbara i Ryszard Janowicz 

Naszym sąsiadom Olkowi  
i Małgosi Niemczyk 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

brata i szwagra 

składają Mirka, Ania J,  
Basia i Renata

Rodzinie wyrazy szczerego 
współczucia z powodu 

śmierci  
śp. Zenona Jerzego 

Przybylskiego 
składają Zarząd  

i członkowie  
OSP Tarnowo Podgórne

Pani Ani Miedziak 
wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 
śmierci Taty 

śp. Kazimierza  
Drzymały 

składa sołectwo  
Jankowice

Pani Annie Naglewicz 
wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 

śmierci Mamy
składają Zarząd i 

Członkowie Stowarzyszenia 
Ekologiczna Wielkopolska

Pani Elżbiecie Łowickiej 
wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 
śmierci Mamy

śp. Władysławy  
Wurst

składa sołectwo Jankowice

Pani Ewie Krzyżaniak za 
wielkie serce, cierpliwość 

i pomoc w opiece na 
każdym etapie choroby 

mojej Mamy  

śp. Władysławy Wurst 
serdecznie dziękuję. 

Ela Łowicka z rodziną
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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: 09.02.2016 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: Spotkanie Noworoczne, fot. K. Ratajczak

DAM PRACĘ
• Poszukuję miłej oraz pracowitej ekspedientki do cukierni renomowanej marki po-
znańskiego cukiernika. Praca na cały etat /zmianowa. Praca Poznań-Baranowo. tel 
kontaktowy: 601-778-321.Prosze przesłć CV na e-mail: art.cafe@firma.pl
• Zatrudnię krawcowe, szwaczki, pomoce krawieckie, praca stała. Przeźmierowo  
tel. 61 8142 745
• Pracowników ogólnobudowlanych oraz cieślę zatrudnię 603 038 988
• Agencja Ochrony zatrudni od zaraz! Mile widziane osoby z orzeczeniem. Praca 
w ochronie na terenie: Sady, Wysogotowo, Tarnowo Podgórne i okolice. Kontakt: 
500-307-402
• Uczciwą panią do sprzątania - 1 dzień w tygodniu - 5 godzin - osiedle ptasie 
w przeźmierowie 603 079 363
• Poszukuję kosmetyczki na cały lub pół etatu. Oferuję dobre warunki pracy, miłą 
atmosferę i możliwości rozwoju. Salon prężnie działa od 5 lat mieścimy się w Ce-
rekwicy (gmina Rokietnica). Mile widziane doświadczenie. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt tel. 503-392-380
• Zatrudnię Panią do sprzątania autokarów na umowę o pracę, o dzieło lub umowę 
zlecenie w Rumianku k. Tarnowa Podgórnego. Wymagana dyspozycyjność. Zainte-
resowane osoby proszę o kontakt pod numerem telefonu 506236066
• Praca w firmie sprzatajacej  (sprzatanie biur oraz domow prywatnych).Tel.603 
635 878
• Przyjmę Panią do sprzątania domku jednorodzinnego - Swadzim. tel. 797-955-
205 

• Pracownika do Zakładu Usług Pogrzebowego z prawem jazdy 503 053 585
• Zatrudnię do serwisu sprzątającego T. 698698078, 698698071

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się małym dzieckiem lub dziećmi w Tarnowie Podgórnym. Jestem 
osobą dyspozycyjną i sumienną. 507 162 744 
• Niania, 55 lat, nie paląca, dyspozycyjna z praktyką - referencje - podejmie pracę  
w Lusówku. Tel. 882-182-549
• Prace biurowe i księgowe polecam. 511 605 640
• Zaopiekuję się starszą osobą z terenu gminy Tarnowo Podgórne 507 162 744

Naszemu Koledze Henrykowi Babiakowi  
- wyrazy głębokiego i szczerego współczucia  

oraz słowa wsparcia z powodu śmierci  

Siostry 

składają Koledzy i Koleżanki z Klubu Seniora  
w Tarnowie Podgórnym.

„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,
jest kresem mozołu wszelkiego”  Umberto Eco

Z głębokim żalem żegnamy naszego drogiego 
kolegę, współzałożyciela UTW, szefa grupy 

turystycznej.

ś.p. Edward Gajewy
zakończył nagle swą ostatnią ziemską podróż  

we wtorek 2 lutego 2016 roku.
Do końca aktywny, pomysłodawca i organizator, 
pełen werwy, był źródłem pomysłów na kolejne 

wyprawy. Będzie nam Go bardzo brakowało. 
Naszej koleżance Elżbiecie Gajewy 

z powodu śmierci męża składamy wyrazy 
szczerego współczucia oraz słowa otuchy.

Zarząd i członkowie Uniwersytetu III Wieku
Zarząd i Słuchacze UTW 

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.  

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.  Albert Einstein

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Śp. Zenona Jerzego Przybylskiego
Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym

Pasjonata i wnikliwego badacza dziejów Gminy Tarnowo Podgórne,  
w szczególności historii parafii katolickiej i ewangelickiej 

w Tarnowie Podgórnym
Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  
z Radnymi,  Sołtysi

Naszej Koleżance
Jadwidze Przybylskiej i jej rodzinie

Szczere i głębokie wyrazy współczucia  
z powodu śmierci męża

Śp. Zenona Jerzego
współzałożyciela, prezesa w latach  

1994-1997 oraz kronikarza 
Stowarzyszenia „Pojednanie Tarnowo 

Podgórne – Blitzenreute”
składają Przyjaciele ze Stowarzyszenia

Wszystkim  
uczestnikom pogrzebu

śp. Zenona Jerzego 
Przybylskiego

serdeczne  
podziękowania

składa
żona z rodziną.
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Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

Opieka BHP
601 288 007

KSIÊGOWO�Æ
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
KOORDYNATOR DS. SPRZEDA¯Y I MARKETINGU
PRACOWNIK OBS£UGI KLIENTA - KASJER
TRENER/INSTRUKTOR W SPECJALNO�CI:
- nauka p³ywania
- aerobik, fitness w wodzie
- rehabilitacja w wodzie
- zajêcia fitness na l¹dzie

OG£OSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW
TARNOWSKIE TERMY SP. Z O.O.

szczegó³y: http://tarnowskie-termy.plnowybip.pl/rekrutacja

do sklepu:  Chata Polska, 
Poznań - Smochowice 
ul. Muszkowska 2

ZATRUDNIMY
sprzedawców-kasjerów,

sprzedawców stoisko mięso/wędliny

Wynagrodzenie miesięczne 2.300 brutto
+ system motywacyjny

tel. kontaktowy:
61 6500393, 697712816

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

UL. RYNKOWA 56, 62-081 PRZEŹMIEROWO
CZYNNE: PON. - PT. 9.00 - 17.00, SOB. 9.00-14.00

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SKLEPU W TARNOWIE PODGÓRNYM PRZY UL. ROKIETNICKIEJ 3/2

Wielkie otwarcie!
29 LUTEGO 2016 O GODZ. 9.00

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
Z ARTYKUŁAMI ZAGRANICZNYMI.

PRZEWIDZIANO MOC ATRAKCJI  
I KONKURSÓW DLA DZIECI.

WIELE PROMOCJI!!!

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

Native English speaking classes
with native of Ireland.

Fun, structured lessons.
Minimum standard of English required.

tel. 597-136-752. Trevor

Posiadam do wynajęcia
mieszkanie w Lusówku.

3 pokoje.

tel. 609-351-872

DOCIEPLANIE
I ELEWACJE

• TANIO • SZYBKO •
• SOLIDNIE •

508 33 22 20
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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

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

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

ul. Szkolna 6, Tarnowo Podg.

tel. 504 485 108

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

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

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

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

P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA



luty 2016 \ sąsiadka~czytaj \      47

 reklama

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

061 814 27 12 

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

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

Tort-Ula
 

 
 

Torty 
artystyczne 
i inne 
słodkości

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

Torty 
artystyczne 
i inne 
słodkości

Tort-Ula

DO 
WYNAJĘCIA

50 m2 
PRZEŹMIEROWO 

na działalność gosp.
tel. 787 924 178
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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

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska  – S.C. 

 
Zapraszamy na  cotygodniowe zajęcia: 

 

SZTUKA SPRAWNOŚCI 
 

Każdy ma szansę żyć w zdrowiu, sprawności, szczęściu… 
Aby to osiągnąć, trzeba wiedzieć i umieć. 

Znajdziesz to u nas! 
  

Podczas zajęć wykorzystamy elementy: 
hatha-jogi, metody Pilates  

oraz najnowszych technik z dziedziny  
Terapii Manualnej Holistycznej. 

 

Zapraszamy! 
wtorki, godzina 18:30 

 

z Kartą Mieszkańca 10% zniżki! 
 

www.ctmrakowski.pl 
 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
Sierosław, ul. Leśna 1 

62-080 Tarnowo Podgórne 

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

bat
u
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Zapraszamy na bezpłatny
przegląd stomatologiczny!

tel: 505 454 399
ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań
(naprzeciw kościoła w Kiekrzu)
www.strzyzowski.com

BIURA DO WYNAJĘCIA NAD BANKIEM

6 biur na 1 i 2 piętrze,
o powierzchni:

35 m2  •  39 m2

39 m2  •  43 m2

46 m2  •  47 m2

Informacje:

61 8 147 656

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 1c

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

PROJEKTOWANIE, NADZÓR   
I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

Inż.  HENRYK  CZAJKOWSKI
- projekty budowlane
- nadzory budowlane
- kosztorysy
- książki obiektów budowlanych
- przeglądy roczne i pięcioletnie

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

U NAS NAJTANIEJ!
Rozpuszczalniki: 
Birol, Nitro, Nafta, Aceton, 
Ksylen, Beznzyna ekstrakcyjna, 
Chlorokauczukowy, 
Zmywacz sitodrukowy, 
Izopropanol, Szkło wodne, 
Płyny do biokominkow, 
Denaturat, Spirytus odwodniony, 
Spirytus do wymiennikow ciepła, 
Soda kaustyczna i wiele innych.
Chemia samochodowa: 
Płyny do chłodnic, 
Płyny do spryskiwaczy.

Odbiór osobisty  
lub dostawa do klienta!

Napełniamy też 
opakowania kupującego !

Producent: DELIKER  
MANAGMENT SP. Z O.O. SP.K.

62-081 Przeźmierowo 
ul. Magazynowa 5

tel. 61 8141 261, 501 723 859
deliker@deliker.pl, www.deliker.pl

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

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! 
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

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

Oddam 
ziemię

516 066 984

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
Przyjmujemy zamówienia na materiał siewny

zbóż  jarych i ziemniaki sadzeniaki

GMINNA SPÓŁDZIELNIA 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 
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tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie

KONSTRUKTOR BUDOWLANY
PROJEKTOWANIE, DORADZTWO

KOMPUTEROPISANIE
603-782-810

o p t y k a   •   o p t o m e t r i a   •   o k u l i s t y k a

n profesjonalne, BEZPŁATNE badanie ostrości wzroku

n konsultacja okulistyczna

n  okulary: Ray-ban, Versace, Vogue, Etnia Barcelona,  
MaxMara, Oakley, Maditaly 

n  soczewki: ZEISS, HOYA, ESSILOR

n  15% RABATU na zakup nowej kompletnej pary okularów*

n DRUGA PARA SOCZEWEK PROGRESYWNYCH za 99 zł*

G A L E R I A O P T Y K I

* oferta ważna do 29 lutego 2016 r.
*  oferta ważna przy zakupie nowej kompletnej pary okularów progresywnych z soczewkami VARILUX, 
* szczegóły ofert i regulamin dostępne w Galerii Optyki

Galeria Optyki (Galeria Mallwowa)
ul. Malwowa 162, Skórzewo, tel. 531 336 907, 537 737 451

www.galeriaoptyki.pl

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

Ogrody � PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
PROJEKT GRATIS

przy naszym wykonastwie!
� Pielęgnacja

� Systemy nawadniające
� Mała architektura
� Brukarstwo

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

tel. 502 320 559

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
• nadzory • kosztorysy •

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

tel. 508 610 256

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

COSMETICS

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

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

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

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

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

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

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

GABINET KOSMETYCZNY
HANNA NAŁĘCZ

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

TEL. 691 042 124

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

na wszystkie zabiegi!
– 10 % rabatu

Kupon rabatowy

Nowe zabiegi. Nowe ceny.

Oferta ważna do 01.03.2016 r.

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

Medycyna Estetyczna
dr Małgorzata Kmiecik

Poznań, ul. Kutrzeby 16/114
Wizyty Domowe:

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

MANICURE HYBRYDOWY
PEDICURE

STUDIO
KOSMETYCZNE

NOVA

62-080 KOKOSZCZYN, UL. KRĘTA 22

TEL. 660-561-300

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
Muzyczna oprawa

imprez okolicznościowych
tel. 607 091 479



54       / sąsiadka~czytaj / luty 2016

 reklama

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

OGRZEWANIE W NOWYCH
I TRADYCYJNYCH SYSTEMACH
• ogrzewanie grzejnikowe
• ogrzewanie podłogowe
• ogrzewanie nadmuchowe
•  instalacje wody użytkowej 

i kanalizacji sanitarnej
•  montaż kotłowni węglowych, 

miałowych, Eko-groszek, gazowych

GRZEJNIKI -  stalowe, aluminiowe, 
dekoracyjne

KOTŁY - gazowe i na paliwa stałe
ŁAZIENKI - remonty i montaż nowych

Fachowe doradztwo, sprzedaż i montaż
PHU RR INSTALACJE

502 041 855 • phurrinstal@wp.pl

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
  BRUKOWA
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE

Kobylniki,
ul. Szkolna 8B

600 45 37 27
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Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

Wystarczy wype³niæ formularz ZAP-3,
a Twoje pieni¹dze bêd¹ tam, gdzie Ty!


