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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 61 841 48 60
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!
Przed nami obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji 

w naszej Gminie przygotowaliśmy szeroki wachlarz wydarzeń, 
m.in. wykład o początkach państwa polskiego, znakomite kon-
certy Mazowsza i Poligrodzian, plenerowy dwudniowy festiwal 
historyczny. Zapraszamy – na pewno każdy znajdzie coś dla sie-
bie! 

Wewnątrz numeru znajdą Państwo wniosek o świadczenie wy-
chowawcze w ramach Program Rodzina 500+. Formularz (z – 
o ile to konieczne – oświadczeniami) można od 1 kwietnia prze-
słać pocztą lub elektronicznie albo złożyć osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub w Filii Urzędu w Prze-
źmierowie. Prosimy o uważne przeczytanie zamieszczonych wy-
jaśnień i instrukcji – z pewnością będą pomocne przy wypełnia-
niu wniosku. 

Serdecznie pozdrawiam
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w filii Urzędu Gminy w Prze-
źmierowie odbędzie się 4 kwietnia (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00

Mieszkańcom i Przedsiębiorcom Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz Ich Gościom 
składamy serdeczne życzenia z okazji 

Świąt Wielkanocnych. 
Niech budzący się do życia świat napełni 
Państwa siłą w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z optymizmem patrzeć  
w przyszłość. 

A chwile spędzone przy tradycyjnym 
wielkanocnym  stole przyniosą wiele 

radości, dając wytchnienie i odpoczynek 
od codziennych, zawodowych wyzwań.

Tadeusz Czajka 
Wójt

Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Wesołych Świąt
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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

Dlaczego zamknięto ul. Akacjową w Przeźmierowie?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

W Planie Rozwoju Lokalnego 
jest wzmianka o rewitalizacji 

Parku 700-lecia. 
Co i kiedy będzie robione? 

Czy chodzi tylko  
o aleję do Term? 

Chciałbym się dowiedzieć, co 
z zamknięciem ulicy Akacjowej 

w Przeźmierowie. Wiem, że w tej 
sprawie do Urzędu złożono co 

najmniej dwie petycje. Temat ten 
był także poruszany na zebraniu 

wiejskim w Przeźmierowie

Połączenie z Tarnowskimi Termami będzie miało charakter alei spacerowej o kilku-
nastometrowej szerokości, przez co stanowić będzie część Parku. Dążymy również 
do poszerzenia tej zwartej części poprzez wykupy sąsiednich terenów. Rewitalizacja 

całego Parku będzie następnym etapem po wybudowaniu alei spacerowej. 

W sprawie zamknięcia ulicy Akacjowej w Przeźmierowie rozpatrzyłem złożone 
petycje. Na podstawie przeprowadzonych analiz i zebranych opinii mieszkań-
ców oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Sołeckiej postanowiłem utrzymać 

zamknięcie tej ulicy. 
Przy całym zrozumieniu i świadomości utrudnień dla ruchu samochodowego w Prze-

źmierowie priorytetem w tej sprawie jest bezpieczeństwo pieszych, poruszających się tą 
drogą. Ulica Akacjowa ze względu na swoje parametry techniczne nie może stanowić dro-
gi, obciążonej ruchem w takim zakresie, jak to miało miejsce przed jej zamknięciem. Na tej 
ulicy niemożliwe jest bowiem zorganizowanie bezpiecznej drogi dla pieszych przy utrzy-
maniu jej tranzytowanego charakteru. Nie można na niej wydzielić chodnika. Ulica Aka-
cjowa ma status drogi wewnętrznej i powinna przede wszystkim umożliwiać dojazd do 
posesji będących przy niej zlokalizowanych. Ponadto proszę pamiętać, że ze względu na 
bezpośrednie połączenie z lasem stanowi ona naturalny ciąg spacerowy dla mieszkańców 
całego Przeźmierowa. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu dro-
gowego było podstawową przesłanką do zamknięcia ulicy Akacjowej w Przeźmierowie.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Złożono w Starostwie dokumentację 
projektową wraz z wnioskiem o po-
zwolenie na budowę świetlicy

Chyby

 Trwa budowa molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu 
chodnika ul. Szkolnej

Jankowice

 Trwa przygotowanie do przetargu na 
budowę ścieżki rowerowej łączącej 
Lusówko z Jankowicami

 Trwają roboty polegające na rewitali-
zacji Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

 Zakończono opracowanie projektu 
rozbudowy świetlicy i złożono wniosek 
o pozwolenie na budowę

Lusowo

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

 Uzyskano pozwolenie na rozbudowę 
szkoły podstawowej

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Trwa przebudowa ul. Kościelnej i Ja-
rzębinowej

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

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Leśnej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Wysogo-
towskiej

 Zakończono  opracowanie dokumen-
tacji projektowej na modernizację 
Parku im. St. Kanikowskiego i złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę

Sady

 Trwa przygotowanie do przetargu na 
przebudowę ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

W tym roku po raz kolejny Ministerstwo Finansów udostępnia 
podatnikom usługę wstępnie wypełnionego zeznania podat-
kowego. 

To spore ułatwienie dla tych, którym konieczność wypełniania mnó-
stwa rubryk formularza PIT spędza sen z powiek. Wypełnione przez 
skarbówkę zeznanie będzie bowiem zawierało informacje, które zostały 
przekazane, m.in. przez pracodawcę, w deklaracji PIT-11, PIT-11A/40A, 
PIT-8C oraz PIT-R. Z tej usługi skorzystać będą mogły osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej – zarówno podatnicy rozli-
czający się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. 

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, w skrócie PFR (z ang. 
Pre-Filled Tax Return), ma za zadanie ułatwić podatnikom proces rozli-
czenia z fiskusem. Po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym (www.
portalpodatkowy.mf.gov.pl), będzie można pobrać, sporządzone przez 
administrację podatkową na podstawie posiadanych danych, zeznanie 
podatkowe PIT-37, a od tego roku również PIT-38. 

Taki wstępnie wypełniony dokument możemy oczywiście w dowol-
ny sposób modyfikować i uzupełnić o dodatkowe informacje (np. ulgi, 
załączniki, przekazanie 1% na rzecz OPP). PFR nie ma bowiem charak-
teru ostatecznego i w pełni uzupełnionego zeznania – jest to raczej pro-
pozycja rozliczenia, którą w części przypadków będzie trzeba uzupełnić 
o dane, których fiskus nie posiadał, np. dotyczące ulg, z których zamie-
rza skorzystać podatnik. 

Jeśli jednak uznamy, że dane są kompletne, możemy od razu przesłać 
je elektronicznie, uwierzytelniając uprzednio zeznanie za pomocą Bez-
piecznego Podpisu Elektronicznego bądź poprzez podanie danych auto-
ryzujących (to kwota przychodu uzyskanego w 2014 roku). 

Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

W poniedziałek, 21 marca, zapraszamy do Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne na dyżur pracowników Urzędu Skarbowe-
go Poznań Jeżyce. W godzinach 13.00-17.30 dyżurujący 

eksperci  odpowiedzą na pytania związane z podatkiem dochodowego 
od osób fizycznych, rozwieją wątpliwości związane z rozliczeniem po-
datkowym. Będzie także możliwość złożenia PITu przez Internet.  

Pracownicy Urzędu Skarbowego będą do dyspozycji podatników 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, 
w sali 100 (I piętro).

Wstępnie wypełniony PIT

Skarbowy w Tarnowie

Wycieczka do Katowic

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają mieszkańców na 
wycieczkę do Katowic w terminie 5-8 maja. Zapisy i informacje 
u sołtysa: Katarzyna Preyer 508 355 505. ~sołtys

Rajd rowerowy

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają 19 marca na Pierw-
szy Przeźmierowski Rajd Rowerowy. Regulamin rajdu dostępny 
na stronie tarnowo24.pl oraz u sołtysa. 

Rejestracja uczestników do 18 marca u sołtys Katarzyny Preyer tel. 
508 355 505 lub mailem: puhalkat@gmail.com   ~sołtys
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Tarnowo Podgórne przygo-
towuje się do gminnych 
obchodów 1050 rocznicy 

Chrztu Polski. Najważniejsze wy-
darzenia zaplanowano w dniach 9 
– 17 kwietnia. 

Program otwiera sesja popular-
no-naukowa na temat początków 
państwa polskiego, która odbę-
dzie się 9 kwietnia w Tarnowie 
Podgórnym. Wykład na ten temat 
wygłosi prof. zw. dr hab. Hanna 
Kóčka-Krenz. Nastąpi również 
otwarcie wystawy pokonkursowej 
prac wykonanych przez uczniów 
gminnych szkół.

Przez cały tydzień w szkołach 
odbędą się lekcje żywej historii, 
przygotowane przez Towarzy-
stwo Żywej Archeologii. To cykl 
całodniowych warsztatów daw-
nych rzemiosł i codziennego ży-
cia naszych przodków, garncar-
stwa, filcowania i kulinarnych. 

Kulminacja obchodów nastą-
pi w niedzielę, 17 kwietnia. O 
12.00 w kościele w Tarnowie 
Podgórnym odprawiona zostanie 
msza w intencji Ojczyzny, którą 
muzycznie uświetni Koło Śpie-
wu im. F. Nowowiejskiego. Po-
tem uczestnicy prowadzeni przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Gminy Tarnowo Podgórne przej-
dą do Parku 700-lecia, gdzie już 
dzień wcześniej rozpocznie się 
dwudniowy Festiwal Historycz-

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

ny „Wioska Żywej Archeologii”. 
Będą pokazy średniowiecznych 
technik kulinarnych (m.in. piecze-
nia chleba, dawnych technik kon-
serwowania żywności), pokazy 

filcowania, wyrobu kolczug, tarcz 
drewnianych, farbowania tkanin 
środkami roślinnymi, kowalstwa, 
a wszystko okraszone gawędami 
o najdalszej historii Wielkopolski 
oraz dziejów Słowian. 

W ramach obchodów przewi-
dziano także koncerty: Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze (12 kwietnia 
w Tarnowie Podgórnym) i  Zespo-
łu Tańca Ludowego „Poligrodzia-
nie” (15 kwietnia w Przeźmiero-
wie).

Warto już dziś zaplanować 
udział w tych wydarzeniach. 
Szczegółowe informacje znajdą 
się na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl  

~ ARz

Już w sobotę, 19 marca, w godz. 10.00 – 12.00 
w świetlicy w Przeźmierowie przy ulicy Ma-
gazynowej 25 odbędzie się spotkanie z dietety-

kiem mgr Anną Śliwa z Instytutu Zdrowia i Urody 
Aspazja.

Przyjdź, a dowiesz się m.in.:
-  jakie są sposoby dietetyka na utrzymanie szczu-

płej sylwetki,
- czy mleko jest naprawdę niezdrowe,
-  jak sami możemy obniżyć poziom złego chole-

sterol,
- czego nie jeść mając problemy z tarczycą,
- czy warto zamienić cukier na ksylitol,
- poznasz 7 produktów oczyszczających wątrobę.

Pogadanki – Wymienianki z dietetykiem
Na te i na inne pytania uzyskasz odpowiedź w przyjaznej atmosferze 

przy pysznym domowym cieście i kawie.

Jak zwykle można przynieść rzeczy, z których nasze dzieci wyrosły,  
odzież, dodatki, ozdoby itp. których już nie potrzebujemy i wymienić 
się z kimś, komu one się spodobają. Ciuszki, które nie znajdą nowych 
właścicieli, zostaną przekazane do Caritasu. Nadamy im nowe życie, 
przy okazji pomagając drugiemu człowiekowi.

Koszt 10 zł. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgło-
szeń. 

Serdecznie zapraszam!
~ Maja Stępień tel. 608 064 244 

Projekt oceniony przez przedstawicieli Rady Gminy  
podczas Targów Inicjatyw Społecznych jako godny uwagi.
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Swadzim

 Trwa budowa budynku z mieszkaniami 
socjalnymi

Sierosław

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

 W przygotowaniu program funkcjonal-
no-użytkowy dla budynku komunalne-
go przy ul. Pokrzywnickiej

Tarnowo Podgórne

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

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

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka 
Zdrowia

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla budynku komunalnego 
przy ul. Krętej.

Wysogotowo

 Trwa przygotowanie procedury prze-
targowej na przebudowę ulicy Wierz-
bowej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Informujemy, że 23 lutego 
2016 r. Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne podjęła uchwałę nr 

XXIII/347/2016 w sprawie przy-
jęcia zasad wynajmowania loka-
li w ramach Programu Budowy 
Mieszkań, realizowanego przez 
spółkę TP-KOM sp. z o.o.

Z tymi zasadami można zapo-
znać się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne w zakładce Gminny Pro-
gram Budowy Mieszkań. Tekst 
jest dostępny również w Biu-
rze Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie. 

Osoby zainteresowane wyna-
jęciem lokalu, a następnie jego 
wykupem w systemie ratalnym, 
mogą złożyć wniosek o przydział 
lokalu wraz z oświadczeniem 
bezpośrednio do Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115 w Biurze Obsługi Klien-
ta, albo w Filii w Przeźmierowie, 
pośrednio poprzez Pocztę Polską.

Wnioski wraz z oświadcze-
niami można składać do dnia 31 
marca 2016 r. w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy lub 
w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie. Kompletne wnioski zostaną 
rozpatrzone do dnia 30 kwietnia 
2016 r.  ~WGN

W nocy 29 lutego / 01 marca  w Dusznikach doszło do tragicz-
nego w skutkach pożaru w domu jednorodzinnym, w którym 
przebywała sześcioosobowa rodzina. Ojciec zdołał uratować 

troje dzieci – jedno z nich przebywa w szpitalu w szczecińskich Zdro-
jach. Niestety dwóch chłopców w wieku 4 i 8 lat zginęło. 

Rodzina potrzebuje pomocy. W Dusznikach działa Społeczny Komi-
tet Pomocy Pogorzelcom, który koordynuje pomoc. Wiadomo, że po-
szkodowany chłopiec będzie wymagał kosztownego leczenia, a rodzina 
straciła cały swój dobytek. Dlatego prosimy przede wszystkim o po-
moc finansową – najlepiej przekazać ją poprzez konto bankowe,  
utworzone w celu zbierania środków finansowych dla rodziny: 

 
Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom  

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8 
38 9072 0002 2011 1103 8098 0001  

Konto w Banku Spółdzielczym w Dusznikach
 
Ewentualne zbiórki rzeczy prosimy organizować w porozumieniu 

z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Duszni-
kach, którzy posiadają informacje o tym, co aktualnie jest rodzinie naj-
bardziej potrzebne – tel. 61 29 19 080, kom. 781 988 004.    ~ ARz

Pomóżmy pogorzelcom

Można składać wnioski  
o przydział lokalu w ramach 
Programu Budowy Mieszkań

Bardzo dobre 
wyniki w nauce

Wójt Tadeusz Czajka przyznał uczniom 
naszych szkół ponadpodstawowych sty-
pendia za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Otrzymało je łącznie 142 osób: 7 z Liceum Ogól-
nokształcącego, 103 z Gimnazjum w Baranowie 
i 32 z Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. 

Zasady przyznawania stypendiów reguluje 
Uchwała nr XXXVIII/373/2008 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. Aby je 
uzyskać należy uzyskać w gimnazjum średnią ocen 
co najmniej 5,0, a w liceum co najmniej 4,8 oraz 
mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawo-
wania. Obecnie przyznane stypendium jest nagrodą 
za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 
2015/2016 i będzie wypłacane przez drugi semestr. 
Wyróżnieni uczniowie otrzymują co miesiąc 100 
zł. Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluje-
my! ~ARz
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15 marca mija termin płatności I raty po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego za rok 2016. Należ-

ny podatek można wpłacać u sołtysa miejscowości, 
w której położona jest dana nieruchomość lub na 
konto wskazane w decyzji wymiarowej.

Podatek lokalny można również uregulować 
w Kasie ING Bank Śląski, która jest czynna w sie-
dzibie Urzędu Gminy w poniedziałek w godz. 11.00-
16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.00-15.00, 
a w piątek od godz. 11.00 do 14.00. Za tę czynność 
nie jest pobierana prowizja. 

Wszczęcie postepowania podatkowego i płat-
ność podatków

Przypominamy, iż nowością w roku podatkowym 
2016 są zmiany w przepisach, dotyczących wszczę-
cia postępowania podatkowego. Nie wszczyna się 
postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, je-
żeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany 
rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 
dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych 
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki 

Gmina Tarnowo Podgórne 
i Tarnowskie Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców 

organizują III edycję ogólnopol-
skiej konferencji Odkodowany 
Biznes Odkodowany Samorząd. 
W tym roku odbędzie się ona 11 
maja w Hotelu 500 w Tarnowie 
Podgórnym. 

Konferencja jest cyklicznym 
spotkaniem samorządowców 
i przedsiębiorców, w którym 
uczestniczą również eksperci go-
spodarczy, doradcy biznesowi 
oraz przedstawiciele instytucji 
pośredniczących w kontaktach in-
westorskich. 

Głównym celem konferencji 
zdefiniowanie kolejnych obsza-
rów współpracy oraz rozwijanie 
kanałów partnerskiej komunikacji 
pomiędzy samorządem a bizne-
sem. – Szczególny nacisk kładzie-
my na prezentację nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie budowania 

Zbliża się ogólnopolskie spotkanie 
samorządu i biznesu

dobrych relacji oraz wymianę do-
świadczeń w procesie skutecznego 
pozyskiwania inwestorów – mówi 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka. – Tematy kon-
ferencji realizowane są zarówno 
poprzez dyskusje panelowe, jak 
i praktyczne zajęcia warsztatowe.  

Mocnym akcentem jest zawsze 
wykład otwierający konferencję. 
Podczas pierwszego spotkania 
było to wystąpienie Ryszarda Pe-
tru, natomiast w zeszłym roku od-
była się dyskusja ekspertów eko-
nomicznych w ramach „Śniadania 
z Rzeczpospolitą”. Obecnie finali-
zowane są rozmowy na temat for-
matu otwarcia tegorocznej edycji. 
Tematami przewodnimi paneli 
dyskusyjnych  i warsztatów będą 
nowoczesne przywództwo oraz 
budowanie wartości marki – omó-
wione w odniesieniu zarówno do 
jednostek samorządu terytorialne-
go jak i biznesu. 

Dalsze informacje na temat 
konferencji są udostępniane na 
stronie www.odkodowany.pl 

~ ARz

Wydział Finansowy informuje
poleconej za potwierdzeniem od-
bioru przez operatora wyznaczo-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Na 
dzień 1 stycznia 2016 r. to kwota 
w wysokości 6,10 zł. Oznacza to, 
że podatnicy, których kwota zo-
bowiązania byłaby niższa niż 6,10 
zł, nie będą mieli wymierzonego 
podatku, tym samym nie będzie 
na nich spoczywał obowiązek za-
płaty podatku. 

Drugą zmianą w roku 2016 jest 
zmiana zasad płatności podatków. 
W przypadku, gdy kwota po-
datku nie przekracza 100 zł, po-
datek jest płatny jednorazowo 
w terminie płatności pierwszej 
raty, tj. do 15 marca. Dokonanie 
wpłaty niższej niż kwota podat-
ku oznacza, że z dniem 16 marca 
2016 r. powstaje zaległość podat-

kowa i jako taka podlega egzeku-
cji administracyjnej. W przypad-
ku, gdy wysokość zobowiązania 
podatkowego będzie wyższa niż 
100,00 zł, podatek będzie płatny 
w czterech ratach ustawowych, 
tj. do 15 marca, do 15 maja, do 
15 września i do 15 listopada. 

Nieuregulowany w terminie po-
datek staje się zaległością podat-
kową. Poza kosztami upomnienia 
w wysokości 11,60 zł do zapłaty 
pozostają odsetki, które w ska-
li roku wynoszą 8,00% na dzień 
22.02.2016 r.

Jednocześnie informuje się, że 
o wszelkich zmianach zachodzą-
cych u podatnika (zmiana adresu 
zamieszkania, adresu zameldowa-
nia…) czy w podstawach opodat-
kowania, należy zawiadomić or-
gan podatkowy w terminie 14 dni 
od ich zajścia.

~ AW

Konferencja  
w 2015 roku
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Po raz 63. odbyła się w naszej Gminie Akcja Honorowego Krwio-
dawstwa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dar Serc. 13 lute-
go Do szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym przyszło po-

nad 160 osób, z czego zarejestrowało się 149. Ostatecznie krew oddało 
114 chętnych, wśród niech 38 kobiet.

– Szczególnie cieszę się, że przyszło aż 26 nowych osób – mówi Woj-
ciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowa-
rzyszenia „Dar Serc”. – ponadto 4 osoby zapisały się do bazy dawców 
szpiku. 

Podczas lutowej akcji zebrano ponad 51 litrów krwi, co oznacza że na 
koncie Stowarzyszenia jest już 3 905 litrów krwi. Następna akcja już 21 
maja. ~ ARz

Przedwalentynkowo,  
ale z sercem

Kącik seniora

5 marca w świetlicy w Sadach ponad 60 pań bawiło się na im-
prezie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem była męska cześć 
Rady Sołeckiej, przy dużym wsparciu z różnych stron. Oprawę 

muzyczną zapewnił Jurek Jarząbek, który porywał panie do tańca. 
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Kolejny raz ostrzegamy 
przed  wyłudzeniami me-
todami „na wnuczka”, 

które nadal są bardzo popular-
ne i są często wykorzystywane. 
Osoby podszywające się za kogoś 
z rodziny, atakują najczęściej oso-
by starsze, często o archaicznych 
imionach – takie bowiem kryte-
rium stosują oszuści, wyszuku-
jąc swoje potencjalne ofiary np. 
w książce telefonicznej. 

Jak ostrzec swoich bliskich? 
Najlepiej rozmawiając o zagroże-
niu wyłudzeniem. Przypomnijmy, 
że policja ani prokuratura nigdy 
nie prosi o przekazanie jakichkol-
wiek pieniędzy z jakiegokolwiek 
powodu. Zapewnijmy, że żaden 
krewny nie będzie prosił telefo-
nicznie (lub przez znajomego) 
o pożyczenie pieniędzy.

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym apeluje: 

-  o próbie wyłudzenia natych-
miast poinformuj Policję nr 
997 lub 112, albo Komisariat 
Policji w Tarnowie Podgór-
nym 61 84 148 60,

-  nigdy nie wręczaj swoich pie-
niędzy obcej osobie,

-  nigdy nie dzwoń na numery 
wskazane przez rozmówcę te-
lefonicznego,

-  zadzwoń do bliskich i zapytaj 
czy faktycznie potrzebują po-
mocy.
~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Komisariat Policji TP

Warto wpisać do kalendarza:
- 30 marca, 17.00 Wykład 

UTW: dr Paweł Stachowiak: Po-
znański Czerwiec 1956 r. Wyda-
rzenia? Rewolucja? Powstanie? 
(Liceum w Tarnowie Podgórnym, 
wstęp wolny)

- 12 kwietnia godz. 18.00 Kon-
cert Państwowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” (hala OSiR 
w Tarnowie Podgórnym) – więcej 
na ten temat na str. 25.

Nie daj się nabrać 
„na wnuczka”
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termy

Już w niedzielę, 20 marca, 
mamy przyjemność zaprosić 
Państwa na popisowe seanse 

saunowe naszych saunamistrzów. 
Każdy z nich przygotuje swój naj-
lepszy seans. Możemy zapewnić, 
że będzie to uczta dla ciała i zmy-
słów – każde przedstawienie bę-

Ponad 250 pań skorzystało z zaproszenia Tarnowskich Term 
i przyszło świętować Dzień Kobiet w tarnowskim Parku Wod-
nym. Przez cały wieczór strefa rekreacji i saun była zarezerwo-

wana tylko dla nich. Oprócz maratonu aquafitness, specjalnych seansów 
saunowych i możliwości aquatańca w wodzie była okazja do konsulta-
cji z trenerami personalnymi, dietetykiem, fryzjerem, a nawet wróżką. 
Można było poddać się zabiegom kosmetycznym i masażom. To był 
prawdziwy czas kobiecego relaksu i świętowania! 

~ ARz

Popisowe seanse

dzie składało się z kompozycji za-
pachowej, odpowiedniej oprawy 
muzycznej i ceremonii rozprowa-
dzania ciepła. 

Seanse będą odbywały się co 
godzinę – start o 13.00, w sumie 
będzie dziewięć!

Liczba miejsc podczas seansu 
ograniczona. Seanse są w cenie 
biletu na strefę saun. 

Przypominamy:
•  w strefie saun obowiązuje po-

prawna kultura saunowa,
•  seanse saunowe odbywają się 

w Tarnowskich Termach cy-
klicznie w każdą środę/piątek 
i sobotę w godzinach 19.00 / 
20.00 / 21.00, 

•  co jakiś czas organizujemy 
specjalne rodzinne seanse 
rodzinne w soboty od 9.00-
11.00 (daty seansów są do-
stępne na stronie www.tar-
nowskie-termy.pl oraz na 
Facebook.pl/tarnowskieter-
my),

•  regularne saunowanie – po-
prawia samopoczucie, zdro-
wie i przyczynia się do 
oczyszczania organizmu 
z toksyn.

Zapraszamy!

Ten wieczór należał do kobiet
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ekologia

Harmonogram zbiórki
19 marca
Baranowo 
od 9.00 do 9.15 –  ul. Budowlanych parking naprzeciw 

Rewiru Policji
od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe ul. Ametystowa
od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele
od 10.20 do 10.35 –  ul. Szamotulska wjazd na teren 

Akademii Rolniczej
Chyby 
od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle wjazd ul. Różana
od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa 

2 kwietnia
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
od 10.10 do 10.25 –  teren przy targowisku na przeciwko 

pawilonu handlowego
od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TPBUS
od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa parking przy blokach
Rumianek 
od 11.15 do 11.30 –  ul. Szkolna teren przy dawnej świetlicy 

wiejskiej
Ceradz Kościelny 
od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej
od 12.45 do 13.00 –  Edmundowo ul. Edmundowska przy  

ul. Leśnej

Lusówko 
od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ulica Dopiewska 
Lusowo 
od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa przy domu sołtysa
od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

9 kwietnia
Sierosław 
od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa
od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
od 11.10 do 11.25 –  skrzyżowanie ul. Rynkowej i Kościelnej, 

teren za Pasażem
od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna
Batorowo 
od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
od 12.40 do 12.55 – przy świetlicy wiejskiej
od 13.00 do 13.15 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
od 13.20 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim  
od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki i po-
zbycia się w sposób wygodny i zgodny z prawem odpadów 
problemowych, prosząc o przestrzeganie zasad ich odbioru. 

Inspektor ds. ochrony środowiska  ~ Marek Ratajczak

Zgodnie z poniżej przedsta-
wionym harmonogramem 
pojawi się Mobilny Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Spe-
cjalny samochód, który w wyzna-
czoną sobotę odbierze od miesz-
kańców nieodpłatnie odpady 
problemowe wytworzone w go-
spodarstwach domowych. 

UWAGA
Każda osoba przekazująca od-

pady do mobilnego PSZOK-u ma 
obowiązek przekazać je „do rąk 
własnych” przybyłemu operato-
rowi w wyznaczonym miejscu 
i o wyznaczonej godzinie. Za-
brania się pozostawiania w miej-
scach zbiórki przywiezionych 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

wcześniej odpadów problemowych ze względu na możliwe niebezpie-
czeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. Miejsca 
zbiórki zostaną objęte monitoringiem.
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rolnictwo

Z dniem 2 marca 2016 roku Związek Międzyg-
minny Centrum Zagospodarowania Odpadów 
SELEKT w Czempiniu uruchamia w Gminie 

Tarnowo Podgórne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych tzw. PSZOK., który usytuowany 
jest w Rumianku na terenie składowiska odpadów.

PSZOK będzie czynny w następujące dni tygodnia:
- w poniedziałki od 15.00 – 19.00,

PSZOK w Rumianku
- w środy od 15.00 – 19.00,
- w piątki od 15.00 – 19.00.
PSZOK obsługiwać będą przeszkoleni pracownicy. 
Odpady na PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców tylko z nieru-

chomości zamieszkałych zgodnie z obowiązującym regulaminem dostęp-
nym na stronie internetowej Związku: www.selekt.czempin.pl 

Regulamin jest również wywieszony na miejscu w PSZOK-u.
 ~ SELEKT

Powraca pomysł przeprowadzenia instytucjo-
nalnej reformy bezpieczeństwa żywności. Jest 
ona oparta na zintegrowanym podejściu „od 

pola do stołu” i ma stanowić bazę wyjściową do prze-
prowadzenia reform w sferze instytucjonalnej. Pole-
gać ona powinna na zintegrowaniu wszystkich proce-
sów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu 
żywnościowym. Konsekwencją takiego podejścia jest 
potrzeba skonsolidowania wszystkich instytucji zaan-
gażowanych w nadzór nad tym łańcuchem.

Obecnie taki nadzór sprawują trzy inspekcje nadzo-
rowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: In-
spekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swo-
ich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna, nad-
zorowana przez Ministra Zdrowia, a także Inspekcja 
Handlowa, funkcjonująca w ramach struktury Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W myśl opracowanej koncepcji planowane jest po-
wołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żyw-
ności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej.

Z punktu widzenia obowiązków nałożonych na or-
gany państwa, skonsolidowanie inspekcji zapewni 
lepszą organizację pracy. Pozwoli też na optymalne 
wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego 
sprzętu, a także zasobów kadrowych i majątkowych. 
Na skutek połączenia inspekcji zostaną także wyeli-
minowane ewentualne przypadki dublowania się lub 
nakładania kompetencji. Jednocześnie nastąpi zinte-
growanie procesów, które obecnie są rozczłonkowa-
ne i rozproszone w wielu instytucjach. Zintegrowana 
w nowej inspekcji kontrola szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa i jakości produktów, które trafiają bezpo-
średnio do konsumenta, zapewni pełniejszą ochronę 
zdrowia i lepiej zabezpieczy interesy konsumentów. 
Konsolidacja pozwoli na szybsze i kompleksowe 
przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy, zapobie-
gając zwielokrotnianiu ich poprzez dotychczasowe, 
odrębne instytucje, co niejednokrotnie utrudnia pro-
wadzenie działalności gospodarczej. Kluczowym jest, 
aby zintegrować wszystkie zadania związane z nadzo-
rem w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko te podle-
głe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reforma instytucjonalna bezpieczeństwa żywności
Bardzo ważne jest ustanowie-

nie organów Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności na po-
ziomie centralnym, wojewódzkim 
i powiatowym jako organów admi-
nistracji niezespolonej. Za przyję-
ciem takiego zhierarchizowanego 
modelu organizacyjnego nowej 
inspekcji przemawia charakter jej 
zadań ukierunkowanych na za-
pewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, a w konsekwencji ochronę 
zdrowia i życia konsumentów.

Niezależnie od sposobu utwo-
rzenia PIBŻ, poprzez przejęcie 
istniejących instytucji lub utwo-
rzenie nowej inspekcji, proponuje 
się powołanie przez Ministra Rol-
nictwa Zespołu do spraw reformy 
instytucjonalnej na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa żywności w Pol-
sce. Zapewni to ciągłość działań 
konsolidowanych inspekcji przed 
formalnym powołaniem instytucji.

W myśl przyjętej dziś koncepcji 
odrębność prawna, instytucjonalna 
i organizacyjna PIBŻ w pełni za-
gwarantuje jej niezależność opera-
cyjną w stosunku do innych cen-
tralnych instytucji państwowych.

Przewiduje się, że nowa in-
spekcja zacznie funkcjonować od 
1 stycznia 2017 roku.

Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności EFSA (Eu-
ropean Food Safety Authority) 
– agencja Unii Europejskiej zaj-
mująca się określaniem norm 
dotyczących produktów żyw-
nościowych i paszowych oraz 
przygotowywaniem aktów praw-
nych w tym zakresie. Siedziba tej 
instytucji mieści się w Parmie pół-

nocne Włochy, prowincja Emi-
lio – Romano. W 2009 r. Urząd 
opublikował raport odnośnie po-
zostałości pestycydów w żyw-
ności – w warzywach i owocach 
stwierdzono obecność 286 pesty-
cydów, w zbożach – 74. Sztanda-
rowy produkt firmy, której nazwy 
nie wymienię, aby nie robić jej 
kryptoreklamy, o substancji czyn-
nej glifosat początkowo był stoso-
wany jako herbicyd do zwalczania 
chwastów jedno- i dwuliścien-
nych; obecnie ma zastosowa-
nie przed zbiorem zbóż i rzepaku 
w celu zwalczaniu perzu właści-
wego i innych chwastów oraz  uła-
twienia zbioru, do desykacji zbóż 
i rzepaku przed ich zbiorami. Ko-
misja Europejska planuje wyco-
fanie 77 substancji aktywnych co 
oznacza, że zniknie kilkaset róż-
nych środków ochrony roślin. Pe-
stycydy to groźna broń i trzeba jej 
używać rozważnie i odpowiedzial-
nie. Temu służy obowiązek inte-
growanej ochrony roślin.

Służba doradcza planuje w po-
czątkach kwietnia zorganizować 
szkolenie analiza kosztów pro-
dukcji – wykorzystanie w gospo-
darstwie rolnym, prowadzenie 
rachunkowości w kontekście ko-
rzystania z funduszy PROW oraz 
z zasad wypełniania wniosku o do-
płaty bezpośrednie. Szkolenie zo-
stanie przeprowadzone w świetli-
cy wiejskiej w Batorowie. Do tego 
czasu powinny być już znane zasa-
dy wypełniania wniosku o dopłaty 
bezpośrednie na rok bieżący.

Opracował:
~ Wiesław Biały
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 sprawozdanie

Druga w bieżącym roku se-
sja Rady Gminy odbyła 
się 22 lutego. Do podję-

cia czekało 21 projektów uchwał. 
Na pierwszy ogień poszły zmiany 
w budżecie Gminy oraz w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. No-
welizacja dotyczyła niewielu po-
zycji w dochodach i wydatkach. 
Określenie „niewiele” doskona-
le pasuje też do skali przyjętych 
zmian. Praktycznie wszystkie 
modyfikacje polegały bowiem na 
drobnych przesunięciach między 
działami. 

Kolejny projekt dotyczył przy-
jęcia „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Tarnowo 
Podgórne”. To już na tyle wieko-
wy projekt, że poddany być mu-
siał aktualizacji. 

Jak zwykle porządek obrad 
przewidywał też kilka projek-
tów o znaczeniu dla kształtowa-
nia ładu przestrzennego Gminy. 
Dwa z przygotowanych na oma-
wianą sesję projektów miejsco-

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 22 lutego

wych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ze względu na 
przyjęcie przez Radę części uwag 
odrzuconych przez Wójta oraz 
daleko idących wniosków Rad-
nych, zostały uznane za nadają-
ce się do ponowienia procedury 
planistycznej. Pierwszy z oma-
wianych przypadków dotyczył 
mpzp w Wysogotowie w rejo-
nie ulic Wierzbowej, Grzybowej 
i Szparagowej (działki o nume-
rach: 58/24 i 29 oraz 59/5 oraz 
28). Drugi z nich – mpzp w Jan-
kowicach przy ul. Leśnej, Polnej 
i Ogrodowej. Trzeci z projektów 
dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego wiązał się z przy-
jęciem zmiany mpzp w centrum 
Ceradza Kościelnego. Podjęty 
został on jednogłośnie bez żad-
nych zastrzeżeń Radnych. Kolej-
ny z projektów opisanego rodzaju 
dotyczył aprobaty dla przystąpie-
nia do opracowania mpzp w Prze-
źmierowie w rejonie ulic Wysogo-
towskiej, Przepiórczej i Słowiczej 
(Osiedle Ptasie). Ostatni projekt 
z omawianego zakresu związa-
ny był z przyzwoleniem Rady 
na przystąpienie do opracowania 
mpzp w Sadach i Tarnowie Pod-
górnym po południowej stronie 
drogi krajowej nr 92. Stosunkowo 
duża liczba projektów uchwał do-
tyczyła problematyki gospodarki 
nieruchomościami. Zezwolenia 
na kupno działek oraz zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzier-
żaw to główne tematy tych pro-
jektów. Rada Gminy przyjęła też 
aktualizację założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla na-
szej samorządowej wspólnoty. 

Z kolei dwa obszary z oma-
wianej na sesji problematyki 
miały znaczenie szczególne dla 
funkcjonowania Gminy. Jeden 

z nich dotyczył programu budo-
wy mieszkań dla rodzin posiada-
jących zdolność płatniczą lecz nie 
posiadających zdolności kredyto-
wej. To nowatorski projekt mate-
rializujący się właśnie w swych 
szczegółach. Będzie o nim gło-
śno, bo to pomysł, który wycho-
dzi naprzeciw oczekiwań wielu, 
zwłaszcza młodych mieszkańców 
naszej Gminy. Jego pomyślna re-
alizacja da wielu rodzinom praw-
dopodobnie jedyną szansę na po-
siadanie własnego mieszkania. 

Kolejna sprawa o przełomo-
wym znaczeniu, jaka omawiana 
była na recenzowanej sesji, do-
tyczyła sprawy integracji naszej 
gminnej komunikacji z komuni-
kacją funkcjonującą i finansowaną 
przez miasto Poznań. W prezenta-
cji przygotowanej i przedstawio-
nej przez prezesa spółki TPBUS 
Waldemara Wereszczyńskiego 
zawarte były niezwykle ciekawe 
wątki różnych aspektów powsta-
nia nowej jakości produktów ko-
munikacyjnych. Rada została po-
informowana o przewidywanych 
standardach nowych usług, ich 
zakresie, a zwłaszcza kosztach, 
jakie związane będą ze wspo-
mnianą integracją. Poznała też 
tzw. „mapę drogową” wprowa-
dzenia wspomnianej integracji. 
Szczegóły naszych jakże owoc-
nych w tym dniu obrad jak zwy-
kle dostępne będą na stronie inter-
netowej Gminy niezwłocznie po 
przyjęciu protokołu z opisywanej 
sesji. Następne obrady o podnio-
słym, sesyjnym charakterze prze-
widziałem na 22 marca. Zaintere-
sowanych jak zwykle serdecznie 
zapraszam.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada przyjęła 

„Program usuwania 

azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 

z terenu Gminy 

Tarnowo Podgórne”
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 aktualności

Zniszczony rynek
W  nocy z 5 na 6 mar-

ca doszło do dewa-
stacji budowanego 

rynku w Przeźmierowie. Niezna-
ni sprawcy rozlali czarną gęstą 
ciecz, uszkadzając kilkadziesiąt 
płyt chodnikowych. Sprawa zo-
stała zgłoszona na Policję – trwa-
ją czynności wyjaśniające. ~ARz

Każda osoba podejmująca się w 2016 roku 
wymiany pokrycia dachowego swojego 
domu, budynków gospodarczych itp. może 

liczyć na pomoc Gminy polegającą na odbiorze, 
transporcie i utylizacji zdemontowanych elementów 
(np. eternitu). W ramach programu Gmina przejmie 
na siebie obowiązek prawidłowej utylizacji wytwo-
rzonych odpadów niebezpiecznych.

Warunkiem uzyskania pomocy jest:
•  powiadomienie urzędu Gminy minimum na dwa 

miesiące przed planowaną inwestycją o terminie 
realizacji demontażu wraz z podaniem powierzch-
ni w m2, numeru ewidencyjnego działki, imienia 
i nazwiska osoby zgłaszającej, adresu nierucho-
mości oraz numeru telefonu kontaktowego. 

•  przygotowanie odpadu do transportu zgodnie 
z zaleceniami urzędu Gminy,

•  spełnienie wymogów określonych odrębnymi 
przepisami.

Kontynuacja programu likwidacji azbestu
Osoby zainteresowane prosi-

my o kontakt osobisty lub telefo-
niczny pod numer 61 89 59 203 
lub drogą mailową pod adres 
bok@tarnowo-podgorne.pl lub 
wikos@tarnowo-podgorne.pl

Jednoczenie informujemy, iż 
od połowy lutego 2016 r. można 
składać w urzędach gmin powia-
tu poznańskiego właściwego 
dla położenia danej nierucho-
mości wnioski o udział w po-
wiatowym programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. 
Do wniosku obowiązkowo na-
leży załączyć dokument po-
twierdzający posiadanie tytu-
łu prawnego do nieruchomości 
(akt notarialny, odpis z księgi 

wieczystej lub inne w oryginale 
lub poświadczoną przez Gminę 
kserokopię). 

Szczegółowe informacje do-
tyczące ogólnych zasad zawar-
te są w załączniku do Uchwały 
Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 
728/2016 z dnia 8 lutego 2016 
roku. 

Wymagane dokumenty (do po-
brania na gminnej stronie inter-
netowej www.tarnowo-podgorne.
pl) należy złożyć Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy. 

~ Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska
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wspomnienie

Muszę się przyznać, że mam coś w rodza-
ju obsesji, polegającej na skrupulatnej 
rejestracji zmian, jakie zachodzą w na-

szym życiu codziennym. Próbuję często zestawiać 
zachowania związane na przykład z korzystaniem 
z przedmiotów codziennego użytku kiedyś i teraz. 
Śledzę też pilnie współczesne zwyczaje i zachowa-
nia, porównując je z tymi z mego dzieciństwa. Wie-
lokrotnie już w tekstach z tej serii dawałem wyraz 
takiemu na poły etnograficznemu czy socjologicz-
nemu nawet podejściu. Mam nadzieję, że – mimo 
trudnej do ukrycia i jak sądzę zrozumiałej nostalgii 
za swymi cielęcymi latami – ani razu nie pozwoli-
łem sobie na skrytykowanie zmian, jakie niesie ży-
cie. Nigdy, nawet wtedy, gdy czasem dawało o so-
bie znać zgorzknienie, nie napisałem, że „kiedyś to 
było lepiej!”. Było inaczej, a dzisiejsze zachowania 
i zwyczaje też są w pewien sposób fascynujące i to 
nie tylko przez to, że nieustannie się zmieniają! 

Piszę ten przydługi wstęp, by oddać swoje obser-
wacje poczynione podczas uroczystości obchodów 

99 rocznicy urodzin mego Ojca, jaka miejsce mia-
ła na początku marca. Nie będzie tu nic o jubila-
cie. Z oczywistych względów nie wypada mi pisać 
o jego niewątpliwych osiągnięciach na rzecz Prze-
źmierowa. Opiszę jedynie wnioski z rozmów, jakie 
odbywały cztery pokolenia naszej rodziny, z któ-
rych jak na dłoni wynikały przemiany o jakich na 
wstępie i jakie dotychczas dane mi było obserwo-
wać jedynie u innych. Pogawędka zaczęła się od 
pytań całkiem licznej grupy kilkulatków na temat 
funkcjonowania internetu we wczesnej młodości 
pradziadka, czyli gdzieś tak na początku lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Gdy indagowany po-
wiedział, że ów wytwór nowoczesnej myśli tech-
nicznej nie był wtedy dostępny, spytali „a przez ile 
godzin?”. Dalej próbowali ustalić rodzaje gier kom-
puterowych, w jakie w dzieciństwie mógł grać pra-
dziadek. W głowie nie mieściło się najmłodszym, 
że nie tylko nie było w szczenięcych latach mego 
ojca, a ich pradziadka komputera czy telewizora, 
ale nawet prądu! Z niedowierzaniem słuchali o grze 
w piłkę, zrobioną z krowiego pęcherza, strzelaniem 
z kalichlorku, rzucaniem sersa. Spytali jeszcze tyl-
ko, gdzie dziadek z rodziną… wyjeżdżał na waka-
cje i… dali spokój! 

Moje pokolenie słuchało tej rozmowy prawnu-
ków z pradziadkiem co rusz wybuchając śmiechem 

Urodziny pradziadka, czyli dzieci mają głos!
do czasu, kiedy sami nie zostali-
śmy przepytani na podobną oko-
liczność! I uśmiech szybko znikł 
z naszej twarzy, ustępując miej-
sca zażenowaniu, bo okazało 
się, że przepaść dzieląca genera-
cję około sześćdziesięcioletnich 
dziadków i ich wnuków jest nie-
stety równie ogromna jak mię-
dzy pradziadkiem a prawnuka-
mi. Rozpoczynając wspomnienia 
tej grupy wiekowej wyskoczy-
łem jak Filip z konopi z opisem 
swojej dziecięcej zabawy w auto, 
polegającej na prowadzeniu przy 
użyciu patyka pozbawionego 
opony przedniego koła odkręco-
nego od roweru, a potem… było 
już tylko gorzej! Nasze zabawy 
w chowanego, podchody, palan-
ta, akrobacje na trzepaku, zjeż-
dżanie po poręczy schodów, bu-
dowanie szałasów, gra w klasy, 
dwa ognie, w kolarzy czy cym-
bergaja nic a nic nie zaimpono-
wały najmłodszym. Próbowali-
śmy ratować twarz, eksponując 
jak nam się wydawało atrakcyjną 
dla pozostających pod rodziciel-
skimi opiekuńczymi skrzydłami 
dzieciaków kwestię niebezpie-
czeństw, jakie towarzyszyły na-
szym zabawom: krew na zdar-
tych kolanach, stopy wkręcane 
w rowerowy łańcuch, niewypały, 
topienie się w jeziorze. Na nic się 
to zdało! Postawili uszy po sobie 
dopiero, gdy zaczęliśmy mówić 
o prapoczątkach technik audio-
wizualnych. Nazwy i opis dzia-
łania pierwszych komputerów 
Atari czy Commodore nie mie-
ściły im się w głowach, niemal 
tak samo jak czarno-biały tele-
wizor bez pilota. Nieco ożywili 
się jedynie podczas opisywania 
im działania kasetowego walk-
mana i walkie-talkie, ale dopie-
ro rozmowa na temat początków 
telefonii komórkowej rozpali-
ła ich głowy. Rzeczywiście ko-
nia z rzędem temu, kto przewi-
dzieć potrafił tak błyskawiczny 
i wielopłaszczyznowy jej rozwój 
w ciągu kilkunastu lat. Pociąga 
ona najmłodszych do cna i wła-
ściwie tylko oni potrafią wyko-

rzystać pełnię jej możliwości. 
Przytoczona treść rozmów mię-
dzypokoleniowych to jednak 
– jak się teraz mówi – „pikuś” 
w porównaniu z tym, co można 
było wynieść słuchając pogawę-
dek, jakie wiedli między sobą 
najmłodsi! Chłonąłem je jak gąb-
ka, bo co wypowiedziana kwe-
stia to odniesienie do obecnych 
i pewnie przyszłych zachowań 
młodych ludzi. Trudno je stre-
ścić nawet! Troje rodzeństwa 
opowiadało na przykład o kon-
kurowaniu w zajmowaniu łóżek 
w pokoju w wakacyjnym kuror-
cie z bajecznym widokiem na 
morze. Trzy łóżka, jedno z nich 
przy owym oknie. Wszyscy jed-
nak rzucają się, by zająć łóżko 
w ciemnym kącie, bo tam… naj-
bliżej do gniazdka z prądem, a on 
niezbędny przecież, by podłado-
wać telefony. Ten, co najbliżej 
gniazdka z prądem wygrał więc! 
Te same wakacje, ten sam kurort, 
dzieci widzą mężczyznę z lapto-
pem, który stuka w klawisze pi-
sząc coś, pewnie maila lub no-
tatkę. Skoro nie gra i nie ogląda 
filmu dzieci natychmiast zgodnie 
przewidują jego profesję: to pan 
pisarz! Powaliło mnie też okre-
ślenie rysunku słuchawki, jaki 
umieszcza się zwykle na ekranie 
telefonu lub na najistotniejszych 
jego klawiszach. Czterolatka opi-
sując nawiązanie połączenia po-
wiedziała wdzięcznie: „naciskam 
zielony łuczek, a jak skończymy 
z mamą rozmawiać, to czerwo-
ny”! Takie określenie w ustach 
inteligentnego dziecka znaczy 
tylko tyle, że dla najmłodszych 
tradycyjna słuchawka telefonu 
odeszła już na stałe do lamusa, 
bo cóż stary telefon ma wspól-
nego ze współczesnym smartfo-
nem i gdzie jeszcze go dziś moż-
na spotkać? Dzieciństwo! Każdy 
miał swoje i każde było inne! 
Wielu z nas miało je szczęśliwe 
i beztroskie! Jedna rzecz mi się 
jedynie w nim bardzo nie podo-
ba! To, że… nigdy już nie wróci!

 ~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

O prapoczątkach 
technik 
audiowizualnych...
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Tar-
nowie Podgórnym, Re-
wir Dzielnicowych 

w Baranowie informuje, iż 
w marcu na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne zostanie prze-
prowadzona akcja informacyjna 
na temat właściwego oznaczenia 
posesji numerami porządkowy-
mi. W przypadkach niewłaści-
wego oznaczenia (lub jego bra-
ku) poinformujemy właścicieli 
posesji o ciążącym na nich obo-
wiązku. Natomiast w  kwietniu 
sprawdzimy czy posesje zosta-
ły już poprawnie oznakowane. 
Działania te  będą prowadzone 
wspólnie ze Strażą Gminną.

Przypominamy, że obowiązek 
właściwego oznaczenia posesji,  
tj. umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem 
porządkowym, reguluje prze-
pis art. 47b Ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawa Geodezyjne-
go Kartograficznego (tekst jedn. 
Dz.U.2015.520). Uchylanie się 

od jego realizacji, a także reali-
zowanie go w niewłaściwy spo-
sób tj. brak tabliczki z numerem 
porządkowym lub utrzymanie 
w nienależytym stanie jest wy-
kroczeniem, które zgodnie z art. 
64 Kodeksu Wykroczeń zagro-
żone jest karą grzywny do 250 
zł. lub karą nagany. 

Właściwe oznaczenie domu/ 
posesji   a także umieszcze-
nie nazwy ulicy w zdecydo-
wany sposób przyczyni się do 
usprawnienia i przyspieszenia  
działań Policji, Straży Gmin-
nej, a także i innych służb, 
dla których łatwość identyfi-
kacji poszczególnych domów 
i obiektów ma istotne znaczenie 
w kwestii zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańcom. 

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk
Komisariat Policji TP

Strażnicy nadal prowadzą 
kontrolę umów oraz ra-
chunków na wywóz nie-

czystości ciekłych (szamb) na te-
renie tych nieruchomości, które 
nie zostały jeszcze przyłączone 
do sieci kanalizacyjnej. Przypo-
minamy, że zgodnie z obowią-

Z notatnika gminnego strażnika
zującymi przepisami, właściciel 
posesji ma obowiązek zawarcia 
pisemnej umowy na odbiór nie-
czystości ciekłych z podmiotem, 
który posiada zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w tym za-
kresie na terenie Gminy. Podczas 
kontroli właściciel posesji musi 
także pokazać dowody potwier-
dzenia wywozu. 

8 lutego do straży wpłynęło 
zgłoszenie kierowcy, że w Sadach 
drogą K-92 środkiem jezdni bie-
gnie pies, który stwarza zagroże-
nie w ruchu drogowym. Pies zo-
stał schwytany przez strażników 
na wysokości Tarnowa Podgórne-
go i przewieziony na posterunek. 
Jak się okazało od kilku dni był 
intensywnie poszukiwany przez 

właścicielkę, mieszkankę Pozna-
nia.

W lutym realizowanych była 
kilka interwencji dotyczących 
osób nietrzeźwych. W większości 
przypadków osoby takie zostały 
odwiezione do izby wytrzeźwień 
lub oddane pod opiekę rodzinie. 
Podczas patrolu na terenie Prze-
źmierowa strażnicy zauważyli le-
żącą na chodniku nietrzeźwą ko-
bietę, która była wychłodzona. Po 
udzieleniu pomocy przez ratow-
ników została również przewie-
ziona do izby wytrzeźwień. Pro-
simy mieszkańców o zgłaszanie 
zdarzeń tego typu niezależnie od 
pory roku.  

~ Magdalena Kula 
Straż Gminna

Oznacz  
nieruchomość!

Nie jesteś przyłączony 
do kanalizacji 
– musisz mieć 
podpisaną umowę na 
wywóz szamba

W stosunku do 
k ie rowców, 
którzy nie 

stosowali się do prze-
pisów prawa o ruchu 
drogowym, a ich wy-
kroczenie zostało zare-
jestrowane do 31 grudnia 
2015 r. za pomocą fotora-
darów, nadal prowadzone są 
czynności przez Policję na pod-
stawie spraw przekazanych przez 
Straż Gminną. 

Część kierowców, wiedząc, iż 
Straż traci uprawnienia do prowa-
dzenia spraw związanych z tego 
rodzajami wykroczeń, liczyła na 
uniknięcie kary. Jednak wszystkie 
niezakończone sprawy obecnie 
prowadzą policjanci, dlatego też 
zastosowanie ma łacińskie stwier-
dzenie „Ubi culpa est, ibi poena 
subesse debet – gdzie jest wina, 
tam powinna być kara”.

~ Artur Szeląg
Komendant SG

Nieuchronność 
kary
za fotoradary
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 24 lutego

POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy,

Jak pewnie dobrze wiecie, nie 
ustaje fala zmian, którą prze-
prowadza nowa ekipa rzą-

dząca. Podczas moich dyżurów 
poselskich często spotykam się 
z wyborcami, którzy są zaniepo-
kojeni kierunkami zmian w wie-
lu obszarach życia społecznego. 
Wśród najczęściej poruszanych 
kwestii pojawia się reforma Mi-
nister Edukacji Narodowej, która 
cofa obowiązek szkolny dla 6-lat-
ków. 

Z wielu analiz wynika, że będzie 
to skutkowało kolejnymi nakłada-
mi finansowymi, które będą mu-
siały ponieść samorządy. Wśród 
problemów, z którymi lokalne 
władze będą musiały się zmierzyć 
w najbliższym czasie, jest zapew-
nienie odpowiedniej liczby miejsc 
w przedszkolach. Z racji tego, 
że większość 6-latków zostanie 
w tym roku w przedszkolach, po-

jawia się olbrzymi problem dotyczący dzieci z rocznika 2013, czyli 
dzisiejszych 3-latków. To dla nich w wielu przypadkach miejsc w pu-
blicznych przedszkolach może po prostu zabraknąć. Znam już przykła-
dy  osób, które zakładają, że otrzymane 500 zł na kolejne dziecko będą 
przeznaczać na prywatne przedszkole dla młodszego rodzeństwa. Czy 
na tym ma polegać wsparcie dla rodzin z dziećmi?

Szacuje się, że w samym Poznaniu może zabraknąć ponad 1000 
miejsc w przedszkolach. Ministerstwo nie widzi problemu, stwierdza-
jąc, że lokalne władze doskonale same poradzą sobie z tym problemem. 
Poradzą, czyli dopłacą z własnych pieniędzy. Czy na tym polega odpo-
wiedzialna polityka prorodzinna? 

Miałem okazję brać udział w szeregu spotkań dotyczących reformy 
szkolnictwa i mogę stwierdzić jedno – wszystkie zainteresowane środo-
wiska są przeciwko w/w zmianom. Jak się najpewniej okaże, rząd bę-
dzie nadal odporny na merytoryczne argumenty, koszty poniesiemy my. 
Wszyscy. Szkoda, że z przedszkolakami włącznie.

~ 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

XIV sesja Rady Powiatu 
w Poznaniu, która odby-
ła się 24 lutego, w du-

żej mierze poświęcona została 
sprawom bezpieczeństwa. Spra-
wozdania z działalności Poli-
cji i Państwowej Straży Pożar-
nej w zakresie bezpieczeństwa 
na terenie Powiatu Poznańskie-
go w roku 2015 przedstawili Ko-
mendanci Miejski Policji insp. 
Roman Kuster i Państwowej Stra-
ży Pożarnej st. bryg. dr inż. Wi-
told Rewers. Starosta Poznański 
Jan Grabkowski, pełniący funkcję 
Przewodniczącego Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, przedstawił sprawozdanie 
roczne z pracy tej komisji.

Komendant Policji, porównując dane z roku 2014 i 2015, zwrócił 
uwagę na ogólny spadek liczby przestępstw o ok. 8%. W zakresie bez-
pieczeństwa na drogach nastąpił 7% wzrost liczby kolizji. Odnotowano 
jednak spadek liczby wypadków ciężkich z 197 na 186. Pozytywna jest 
także tendencja spadku liczby osób rannych (z 237 na 229) oraz zabi-
tych w wypadkach (z 34 na 25). 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Józef Klimczew-
ski stwierdził, iż głównymi przyczynami ciężkich wypadków są: zbyt 
duża prędkość jazdy, nietrzeźwość kierujących i zły stan dróg.  Popra-
wa wskaźników w zakresie rannych i zabitych w wypadkach to wynik 
zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców, kontroli prędkości 
na drogach i sukcesywnej poprawy infrastruktury drogowej.

W trakcie sesji ogłoszono także wyniki konkursu „Komisariat Roku 
2015”. Jego celem jest promowanie najlepszych komisariatów w Po-
wiecie Poznańskim. Nagroda główna w wysokości 30 000 zł, ufundo-
wana przez samorząd Powiatu Poznańskiego, przeznaczona jest na in-
westycje lub zakup sprzętu w zwycięskim komisariacie. Najlepszym 
Komisariatem Policji Powiatu Poznańskiego w roku 2015 został Komi-
sariat Policji w Mosinie, drugie miejsce zajął Komisariat Policji w Ko-
strzynie, a trzecie Komisariat Policji w Luboniu. 

Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego pod adresem http://po-
wiat.poznan.pl/na-sesji-o-bezpieczenstwie/ znajdą Państwo szczegóły 
sprawozdań Starosty, Komendantów Policji i Straży Pożarnej oraz do-
kładne wyniki rywalizacji komisariatów. Gorąco polecam analizę tego 
bardzo ciekawego materiału.

Piotr Burdajewicz  
– Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego



marzec 2016 \ sąsiadka~czytaj \      17

 stowarzyszenia

Wiadomości brackie

22 stycznia odbyło się 
Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Kurkowe-

go Bractwa Strzeleckiego w Tar-
nowie Podgórnym. Zebranie 
zatwierdziło sprawozdanie finan-
sowe za 2015 rok oraz udzieliło 
absolutorium zarządowi.  

Przyjęto plan pracy na 2016 
rok. Istotnym tematem zebrania 
była dyskusja, która dotyczyła or-
ganizacji obchodów 20-lecia po-
wstania Bractwa, zaplanowanych 
na dzień 28 maja. Podczas zebra-
nia troje nowych członków na-
szego bractwa złożyło uroczyste 
ślubowanie w myśl roty przysięgi 
„Ślubuję wiernie służyć Państwu 
Polskiemu w każdej potrzebie, 
przestrzegać przepisów statuto-
wych i regulaminowych Brac-
twa, dążyć wszystkimi siłami do 
najlepszego rozwoju, a w czasie 
służby w Bractwie przełożonym 
oddawać winny szacunek i po-
słuszeństwo”. Nowym członkom 

bractwa – siostrze Renacie Maciejewskiej, bratu Mariuszowi Walasowi 
i bratu Mikołajowi Mazantowiczowi – życzę z tej okazji wielu chwil sa-
tysfakcji z brackiej działalności.

5 marca odbyło się w Pniewach Walne Zebranie Sprawozdawcze De-
legatów Okręgu Szamotulskiego, w którym uczestniczyło siedmiu dele-
gatów naszego bractwa.   

Informujemy, że strzelnica jest czynna w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Wszystkich chętnych zapraszamy – więcej in-
formacji udzieli brat Leszek Jerzak pod numerem 880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem ~ Prezes Stanisław Bączyk

Skrzyżowanie o ruchu okręż-
nym, popularnie zwane ron-
dem, jest szczególnym ro-

dzajem skrzyżowania, na którym 
ruch odbywa się dookoła wyspy 
lub placu w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Nie 
zawsze jednak. 

W lutym, w godzinach popo-
łudniowych, w czasie dużego na-
tężenia ruchu jeden z kierowców 
nie zachowując warunków ostroż-
ności, postanowił pokonać rondo 
przy ulicy Szamotulskiej w Bara-
nowie w odmienny sposób – wje-
chał wprost na wyspę ronda. Jak 
się później okazało kierowca był 
nietrzeźwy. Ujęli go policjanci 
z tarnowskiej policji, natomiast 
strażnicy zabezpieczyli wspólnie 
z nimi miejsce zdarzenia. 

Niestety jak pokazują statystyki 
za większość zdarzeń drogowych 
odpowiadają: niedostosowanie 
prędkości do panujących warun-
ków ruchu, nieustąpienie pierw-
szeństwa pojazdom, nadmierną 
prędkość a także kierowanie po-
jazdami w stanie nietrzeźwym.

~ Artur Szeląg
Komendant SG

Prosto...  
przez rondo!

Masz pomysł  
 – zrealizuj go!
PISOP ogłosił Konkurs Mikrodotacji Wielko-

polska Wiara. Do udziału zaproszone są młode 
organizacje pozarządowe oraz grupy niefor-

malne i samopomocowe. Można otrzymać mikrodo-
tację do nawet 5 tys. zł (łączna pula to 760 tys. zł).

Szansę na dofinansowanie mają inicjatywy oddol-
ne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, spor-
towe. Działania w dowolnej formie np. warsztatów, 
spotkań, targów, kierowane do społeczności lokal-
nej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepeł-
nosprawnych, bezrobotnych itp. Każdy projekt musi 
przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, 
pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na roz-
wiązywanie konkretnych problemów, dać im możli-
wość zaangażowania się w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza 
ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na stro-
nie www.pisop.org.pl/fio.

~ ARz (info NGO)
Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowa-
ny jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich.
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Zarząd Stowarzyszenia 
Przyjaciół Przeźmiero-
wa i Baranowa Nasze 

Małe Ojczyzny zwołuje zebranie 
członków stowarzyszenia na 9 
kwietnia godz.16.00, sala Starej 
Kotłowni Przeźmierowo ul. Ko-
ścielna 46/48. W trakcie zebrania 
– sprawozdanie zarządu z działal-
ności, wybór władz stowarzysze-
nia, informacja o bieżącej sytuacji 
związanej z prowadzonymi poste-
powaniami sądowymi (odszkodo-
wania lotniskowe). Zapraszamy!

~ Leszek Wardeński

Fundacja Przyszłość Dziecka serdecznie zaprasza Rodziców dzie-
ci uczęszczających do żłobka lub przedszkola na bezpłatne spo-
tkanie z psycholog Natalią Minge. Odbędzie się ono 18 marca, 

w piątek, o 18.00 w oddziale Żłobka Tęcza w Przeźmierowie przy ul. 
Ogrodowej 3. Chętnych rodziców prosimy o zapisanie się telefoniczne 
pod numerem telefonu 506 234 510.

~ FPD

Działasz w organizacji po-
zarządowej? Chcesz za-
łożyć nową grupę? Sko-

rzystaj z pomocy ekspertów 
Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych w Tarnowie 
Podgórnym. Zapraszamy w każ-
dy wtorek (17.00 - 20.00) i pią-
tek (16.30 - 19.00) do budynku 
przy stadionie GKS Tarnovia przy 
ul. 23 Października 34 (pokój nr 
108) w Tarnowie Podgórnym. 
W Centrum odbywają się również 
szkolenia przydatne w prowadze-
niu organizacji (m.in. z możliwo-
ści wsparcia działalności z róż-
nych źródeł, rozliczania dotacji). 
Wszelkie informacje na temat ak-
tualnej oferty Centrum znajdują 
się na www.ngo.tarnowo-podgor-
ne.pl 

~ ARz 

Wsparcie 
dla NGO

Zebranie  
w Przeźmierowie

Spotkanie z psychologiem
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich 
członków, że 3 kwietnia zostanie przeprowa-

dzona akcja sprzątania brzegów Jeziora Lusowskiego.
Zbiórka uczestników o 10.00 w Lusowie przy ba-

rze „Wodnik”. 
10 kwietnia otwarcie sezonu wędkarskiego. Za-

wody rozegrane zostaną na stawach w Baranowie. 
Zbiórka zawodników o 7.00. 

Plan pracy Koła na 2016 rok (zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie członków Koła):

3 maja – Zawody o Puchar Przewodniczącego (Ra-
dzyny Małe),

22 maja – zawody spinningowe na Jez. Lusow-
skim, 

29 maja – Dzień Dziecka (staw w Ceradzu Ko-
ścielnym),

12 czerwca – Mistrzostwa Koła (staw Baranowo),

Wiadomości wędkarskie
24 lipca – zawody o Puchar Wójta (staw Baranowo),
21 sierpnia – zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

o Puchar Posła na Sejm Waldy Dzikowskiego (Jez. Lusowskie),
26 – 28 sierpnia – zawody Bardo – Tarnowo Podgórne,
11 września – zawody spinningowe (rz. Warta),
18 września – zawody spinningowe z łodzi (Jez. Lusowskie),
24 września – sprzątanie Jez. Lusowskiego,
9 października – zawody spinningowe (rz. Warta),
16 października – zawody finałowe Grand Prix Koła 2016 (Jez. Nie-

pruszewskie – Cieśle).
Uwaga – sekretariat Koła znajduje się przy ul. Sportowej 1 w Tar-

nowie Podgórnym (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście główne, potem 
zejściem do części piwnicznej, zgodnie z oznaczeniami). Sekretariat 
jest czynny w każdy wtorek w godz. 18.00-20.00.

Tel. informacyjny: 508 507 980 lub 517 586 261 (prezes Koła), 
517 586 272 (skarbnik), 517 586 267 (Komisja Egzaminacyjna). 

Wszelkie informacje i zmiany są dostępne na naszej stronie interneto-
wej: www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl

W tym roku luty do najzimniejszych nie na-
leżał. Ale do pracowitych jak najbardziej. 
Bo studenci UTW pracują bez względu 

na pogodę.
Braliśmy udział w interesujących wykładach – śro-

dowe wykłady, które odbywają się dwa razy w mie-
siącu w LO w Tarnowie Podgórnym, mają formę 
otwartą i są bezpłatne. Zapraszamy zainteresowa-
nych poszczególną tematyką. Tematy i terminy po-
dajemy z wyprzedzeniem:

16 marca: prof. dr hab. Bogdan Koszel – Imigran-
ci i uchodźcy w Europie: korzyści i zagrożenia.

30 marca: dr Paweł Stachowiak – Poznański Czer-
wiec 1956 r. Wydarzenia? Rewolucja? Powstanie? 

13 kwietnia: mgr Anna Szulc – Gorzkie spojrzenie 
Bolesława Prusa na Polaków.

Uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy w zajęciach 
językowych, komputerowych i sportowych. Poprawie 
kondycji fizycznej i utrzymaniu zdrowia służą spotka-
nia na siłowni, kręgielni i basenie. Zainteresowanych 
informujemy, że w soboty o godz. 10.30 na plaży w Lu-
sowie spotyka się grupa uprawiająca nordic walking – 
zapraszamy lubiących tę formę aktywności.

Nasza zima (nie taka) zła
27 lutego uczestni-

czyliśmy w zorgani-
zowanym przez sekcję turystycz-
ną wyjeździe do Poznania. Wielu 
z nas po raz pierwszy przekroczy-
ło próg Biblioteki Raczyńskich. 
Mieliśmy możliwość zapoznania 
się z historią powstawania, od-
budowy po wojennych zniszcze-

niach i rozbudowy gmachu książ-
nicy. Zobaczyliśmy bezcenne 
zabytki piśmiennictwa. Przeko-
naliśmy się, jak funkcjonuje wy-
pożyczalnia, czytelnia multime-
dialna, informatorium, czytelnia 
ogólna i czytelnia czasopism (tu 
na półkach znaleźliśmy również 
naszą „Sąsiadkę-Czytaj”). 

Podczas krótkiej przerwy 
w Hotelu Rzymskim uraczyliśmy 
się kawą i szneką z glancem. Na-
stępnie wysłuchaliśmy informacji 
o Placu Wolności, a w drodze na 
Stary Rynek w budynku Bazaru 

podziwialiśmy piękną Salę Białą. 
Później, podzieleni na dwie gru-
py, udaliśmy się do Muzeum Li-
terackiego Henryka Sienkiewicza 
i Muzeum Historii Miasta Pozna-
nia. Miejsca te dostarczyły nam 
wielu wzruszeń, wzbogaciły na-
szą wiedzę i utwierdziły w prze-
konaniu, że „cudze chwalicie…”.

W terminie 10 – 13 czerwca or-
ganizujemy wycieczkę na Mazury 
z unikatowym na skalę światową 

Kanałem Elbląskim. Szczegóło-
we informacje w biurze. Można 
już dokonywać pierwszych wpłat 
na rachunek UTW.

Zainteresowanych informujemy, 
że do niektórych form naszej dzia-
łalności otrzymujemy znaczące do-
finansowanie z Gminy. Dotyczy to 
wyłącznie mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne. Członkowie 
UTW spoza Gminy płacą za te za-
jęcia odpowiednio więcej. Informa-
cje na ten temat można znaleźć na 
naszej stronie internetowej lub po-
zyskać w biurze.  ~ Maria Zgoła
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Największy trend z wybie-
gów na sezon wiosna lato 
2016 to ultra naturalny 

makijaż! Makijaż w stylu „nude” 
już od paru lat jest modny. Idealny 
makijaż to taki, przy którym wy-
gląda się jak by go wcale nie było. 
Jak to zrobić?

Pierwszy krok PODKŁAD
Celem jest, aby cera była gład-

ka, bez żadnych niedoskonałości, 
ale żeby nie było efektu maski. 
Najłatwiej osiągniesz ten efekt 
używając lżejszego podkładu 
o płynnej konsystencji. Możesz 
wybrać o jeden odcień ciemniej-
szy od swojej skóry – tak będziesz 
wyglądać naturalnie i zdrowo, 
lecz nałóż go mniej. Małe prysz-
cze i niedoskonałości najlepiej 
zamalujesz korektorem. Przy ko-
rektorze nie oszczędzaj – tanie 
produkty często mają mniej pig-
mentów koloru niż droższe, przez 
co nie kryją tak dobrze! Przy pro-
duktach z dużą ilością pigmen-
tów wystarczy minimalna ilość, 
żeby zakryć cienie pod oczami, 
pryszcze czy zaczerwienienia. Je-
śli chcesz osiągnąć supernatural-
ny efekt nie używaj pudru mine-

MAKIJAŻ NUDE jest czy go nie ma...?
ralnego. Jeżeli Twoja skóra jest tłusta i szybko się 
błyszczy, użyj najwyżej na czoło, nos i brodę odrobi-
nę transparentnego pudru.

Drugi krok RÓŻ
Zamiast różu w pudrze wybierz róż w płynie – 

doda ci blasku i wygląda bardzo naturalnie. Jeżeli 
jesteś ciemnym typem urody albo opalona, wybierz 
bronzer w płynie – to będzie delikatniej wyglądać. 
Chodzi o to, żeby wybrać odcień różu lub bronzera, 
który najlepiej zgrywa się z twoim kolorem cery.

Trzeci krok TUSZ DO RZĘS
Jeżeli nie masz czarnych włosów, nie wybieraj 

czarnej maskary – automatycznie widać że jesteś 
umalowana. Lepszy wybór to brązowy tusz do rzęs, 
bo efekt będzie delikatnie naturalny. Użyj zalotki, 
żeby nadać rzęsom ładny kształt, a następnie poma-
luj lekko tylko końcówki rzęs!

Czwarty krok BRWI
Brwi nadają twarzy oprawy, więc warto je podkreślić – tylko zrób to 

tak, żeby nie rzucało to się w oczy. Niezauważalnie rozprowadź kredkę 
lub cienie na brwi, a potem użyj bezbarwnego żelu lub wosku czesząc 
włoski do góry, żeby utrwalić efekt. Jako alternatywa świetnie nadaje 
się też kolorowy żel ze szczoteczką do brwi.

Piąty krok USTA
Na koniec pomaluj usta subtelną szminką w kolorze pomiędzy różem 

a nude – tak, żeby odcień najbardziej pasował do naturalnego koloru 
ust. Potem bezbarwnym pudrem zamatuj usta, w ten sposób nie będzie 
widać, że użyłaś pomadki, a usta będą się wydawać większe. Możesz 
też wybrać szminkę matową – wtedy krok z pudrem jest nie potrzebny.

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

Termin kinezyterapia wy-
wodzi się z języka grec-
kiego, gdzie kinesis ozna-

cza ruch, a therapeja leczenie. 
Ten dział fizjoterapii opiera się 
na założeniu, iż ruch stanowi na-
turalny bodziec do przemian, któ-
re zachodzą w naszym układzie 
kostno-stawowym, mięśniowym 
i metabolizmie. Z tego powodu 
nazywa się ją również rehabilita-
cją ruchową czy treningiem lecz-
niczym.

Cele kinezyterapii:
- przywrócenie możliwie naj-

większej sprawności fizycznej 
i psychicznej,

- przywrócenie ruchomości 
w stawach, siły i wytrzymałości 
mięśni,

Kinezyterapia, czyli gimnastyka zdrowotna
- poprawa funkcji układu nerwowego,
- poprawa wydolności narządowej (szczególnie układu oddechowego 

i sercowo-naczyniowego),
- korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

Rodzaje ćwiczeń:
- bierne, które wykonywane są przez terapeutę i bez czynnego współ-

udziału pacjenta,
- czynne, czyli wykonywane przez pacjenta pod kierunkiem lub przy 

pewnej pomocy rehabilitanta,
- specjalne, które zawierają cechy obydwu powyższych i wymaga-

ją specjalnego prowadzenia, np. ćwiczenia oddechowe, koordynacyjne, 
rozluźniające czy synergistyczne.

Zapraszamy do korzystania z usług kinezyterapii, szczególnie pacjen-
tów ze schorzeniami narządów ruchu i kręgosłupa, wadami postawy, 
cierpiących na choroby reumatoidalne, po udarze mózgu czy zawale, 
a także kobiety przed porodem.

www.otimedica.pl
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Marcowy wiatr

„Gdy żołnierze idą 
drogą...” i „Marco-
wy wiatr” to takie 

moje wspomnienie z przedszkol-
nych akademii, które towarzy-
szy mi do dzisiaj. „...ziemia dud-
ni im pod nogą raz, dwa, trzy...” 
rozbrzmiewa u nas niemal co-
dziennie i maluszkom się podo-
ba. Z „Marcowym wiatrem” tro-
chę się zagapiłem i zostały mi 
dwa dni na nauczenie Tytusa tego 
wierszyka, ale mam nadzieję, że 
zdążymy. Przecież przed przyjaz-
dem babci z Olsztyna nauczył się 
„Aniele boży” w dwa wieczory, 
więc może da radę.

Róża ma kolce i może dlate-
go o niej wiersze i piosenki. A co 
z innymi kwiatami? No, jeszcze 
„Czerwone maki spod Monte 
Cassino” przychodzą mi do gło-
wy.

Z innymi kwiatami to głównie 
kocie historie, chociaż zdarzają 
się też i psie. Milka pojawiła się 
w gabinecie z objawami prostej 
niestrawności. Skończyło się na 
jednej wizycie z dwoma zastrzy-
kami i karmą leczniczą do domu. 
Ale Milka wróciła znowu po ty-
godniu i po następnym tygodniu, 
i tak wracała z objawami niezbyt 
nasilonymi, ale wskazującymi, że 
coś jest nie tak, jeszcze kilka razy. 
A to mniej jadła, a to więcej spała, 
a to była bardziej niż zwykle po-
budzona i nie wiadomo było o co 
jej chodzi.

Mela przyjechała z objawami 
ślinotoku, rozszerzonymi źrenica-
mi i paniką w oczach.

Tosia z bolącym brzuchem 
i brakiem apetytu.

Lulu, bo od pewnego czasu 
w zasadzie nie chce jeść i jest 
ospała.

Franz natomiast od pewne-
go czasu chodzi jak pijany. Brak 
z nim kontaktu „jakby się naćpał”.

W wywiadzie zawsze pada py-
tanie o dietę, możliwość zjedze-
nia czegoś szkodliwego, remont, 
budowę, środki czystości, ale nie 
zawsze uda się wpaść na właści-
wy trop. Czasami właściciel za-
uważy, że kot podgryza rośliny 
i można to powiązać z objawami, 
ale jest tak najczęściej w przypad-
ku, kiedy w domu kota pojawi 
się nowa roślina, albo nowy kot 
wchodzi do domu z roślinami.

W przypadku Milki było ina-
czej. Przez kilka lat w jej środowi-
sku nic się nie zmieniło. Te same 
rośliny, w tych samych donicach 
i na tych samych miejscach. Ale 
dopiero teraz z nieznanych przy-
czyn zaczęła te rośliny podgryzać, 
na co właściciele wpadli dopie-
ro po kilku tygodniach, kiedy to 
Milka pojawiała się w gabinecie 
i drogą eliminacji doszliśmy do 
tego, że to może jednak rośliny.

Trzeba było przemeblować nie-
co dom i odizolować Milkę od ro-
ślin, a problemy kocicy zniknęły 
jak ręką odjął.

Też lubię podgryźć sobie źdźbło 
trawy, spacerując pośród szumią-
cych pól i nie wiadomo dlaczego 
to robię. Nie wiadomo też dla-
czego one podgryzają rośliny. 
Może z nudów, może z ciekawo-
ści, a może dla wspomożenia pe-
rystaltyki. Jest jednak faktem, że 
może się to dla nich źle skończyć, 
bo podobno większość może być 
trująca.

Nie przypominam sobie przy-
padku zatrucia rośliną, który 
skończyłby się tragicznie, ale 
może po prostu te przypadki nie 
zostały zdiagnozowane.

Bo z truciznami nigdy nie wia-
domo. Objawy są niespecyficzne 
i najczęściej nie ma odtrutki, a le-
czy się objawowo. Wszystko za-
leży od rodzaju trucizny, jej ilości 
oraz wrażliwości organizmu.

Dla kogo te kwiaty? 
DLA WSZYSTKICH PAŃ.

~ Paszczak 
paszkosum@wp.pl

„Ósmego marca, marcowy wiatr z odświętną miną do miasta wpadł,
Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż i kupił bukiet z tysiąca róż.
Wszyscy zdumieni patrzyli nań.
Dla kogo te kwiaty? Dla wszystkich pań.
Koło przystanku przystanął wiatr i wszystkim paniom podarował kwiat.”

Odbierz prace ceramiczne!

Jednym z punktów organizowanych przez GOK „SEZAM”  ferii zimowych „Karuzela z pomysłami” były warsztaty cera-
miczne. Prace, które powstały podczas zajęć są już do odbioru! Zapraszamy młodych twórców lub ich opiekunów do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo od poniedziałku do piątku w godz. 9-12 i 17-20.  ~gok
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Popołudnie z kulturą w Bibliotece Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym czyli …spotkanie 
z MICHAŁEM RUSINKIEM.

Sala pełna gości, wszystkie miejsca zajęte, dużo 
ciekawych pytań, autografy autora i oczywiście 
wszystko o najnowszej książce Michała Rusinka za-
tytułowanej „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szym-
borskiej”.

Rok 2016 to przecież rok, w którym mija 20 lat od 
otrzymania przez Wisławę Szymborską Literackiej 
Nagrody Nobla. 

8 lutego czytelnicy naszej Biblioteki i nie tylko 
mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w spotka-
niu z sekretarzem noblistki Michałem Rusinkiem 
i wspomnieniami o niej. A było co wspominać. Au-
tor zdradził kilka anegdot znanych i mniej znanych 
z jej życia, mówił o spotkaniach poetki, podróżach, 
ulubionych książkach.

Michał Rusinek to oczywiście nie tylko sekretarz noblistki, prezes jej 
fundacji, ale przede wszystkim pisarz, tłumacz, wykładowca na Uni-
wersytecie Jagiellońskim.

Czy lubimy wiersze czy nie, czy interesuje nas współczesna polska 
noblistka, to i tak była to świetna okazja na spędzenie kulturalnego po-
południa. Spotkanie wyjątkowe i udane. Było nam bardzo miło, że tylu 
mieszkańców odpowiedziało na nasze zaproszenie. Michał Rusinek na-
leży do bardzo zajętych osób i umówić termin na spotkanie z nim było 
naprawdę bardzo trudno. 

Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka, jak głoszą pojawiające się 
od czasu do czasu reklamy, które chcą zainteresować tych, co nie czyta-
ją. Księgozbiory naszych Bibliotek to ogrom literatury na różne tematy, 
te lżejsze i te poważniejsze, te rozrywkowe, ale i te zmuszające do my-
ślenia i zastanowienia. 

W naszym stałym cyklu KSIĄŻKI Z RÓŻNYCH PÓŁEK – w marcowym 
informatorze kulturalnym przedstawiamy książki, które warto poznać: 

Anna Mularczyk-Meyer – „MINIMALIZM PO POLSKU, czyli jak 
uczynić życie prostszym”, Barbara Krahe – „AGRESJA”, Małgorza-
ta Całusińska, Wojciech Malinowski – „TRENING UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH”, Kate West – „JAK WYCHOWAĆ DŻENTEL-
MENA”, Martin Herbert – „CO WOLNO DZIECKU. Rozsądne stawia-
nie granic”, Jacek Santorski – „LUDZIE PRZECIW LUDZIOM? Jak 
żyć…”, Beckey A. Bailey – „ŁATWO KOCHAĆ, TRUDNO DYSCYPLI-
NOWAĆ”, Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler – „MOJE DZIECKO PO-
TRZEBUJE REGUŁ”, Pamela Druckerman – „ W PARYŻU DZIECI 
NIE GRYMASZĄ”, Christoph Jaffke, Magda Maier – „JĘZYKI OBCE 
DLA WSZYSTKICH DZIECI”, Jean Baudrillard – „SPOŁECZEŃ-
STWO KONSUMPCYJNE. Jego mity i struktury”, Richard E. Nesbett 
– „GEOGRAFIA MYŚLENIA”

Zapraszamy: Biblioteka Publiczna Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 
2a oraz do naszych Filii: Baranowo ul. Wypoczynkowa 93, Lusowo ul. 
Ogrodowa 3c, Przeźmierowo ul. Ogrodowa 13 a. ~ I.B.

Czerwony Tulipan w Tarnowie Podgórnym

W ubiegłym roku obcho-
dzili 30-lecie powsta-
nia. Od lat są jednym 

z najciekawszych zespołów nur-
tu poezji śpiewanej. Olsztyński 
zespół Czerwony Tulipan wy-
stąpi w Tarnowie Podgórnym 8 
kwietnia o godz. 19.

Zespół w swej dyskografii ma 
12 płyt i wiele prestiżowych na-
gród. Od początku istnienia kształt 
artystyczny grupy tworzyli: Ewa 
Cichocka (śpiew), Krystyna Świą-
tecka (śpiew), Stefan Brzozowski 
(śpiew, gitara akustyczna, kierow-
nictwo artystyczne). Pozostali mu-
zycy zmieniali się na przestrzeni 

do „Krainy Łagodności”. Kon-
certuje w Polsce i wielu krajach 
Europy (Rosja, Niemcy, Francja, 
Szwecja, Austria, Węgry, Litwa). 
Występowała też w USA i w Ka-
nadzie.

Koncert odbędzie się w piątek 
8 kwietnia o godz. 19 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (ul. Ogrodowa 14). Bilety 
można kupować od poniedział-
ku do piątku w miejscu impre-
zy (w godz. 15-20), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20).

~ Jarek Krawczyk

lat. Obecnie grupa występuje w 5-osobowym skła-
dzie, w którym prócz założycieli grają Andrzej Don-
dalski (gitara basowa) i Andrzej Czamara (gitara).

Oprócz poezji śpiewanej znakiem rozpoznaw-
czym zespołu jest też piosenka kabaretowa. Grupa 
współpracuje z „Kabaretową sceną Trójki” i należy 
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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

Ireneusz Krosny 
w programie pt. „Mowa ciała”
sobota, 2 kwietnia, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

Czerwony Tulipan 
- koncert poezji śpiewanej
piątek, 8 kwietnia godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

1050-lecie Chrztu Polski:
- koncert  zespołu „Mazowsze”
wtorek, 12 kwietnia godz. 18
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 65 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   

XV-lecie zespołu „Modraki”
- Wiosenny Koncert Galowy
poniedziałek, 21 marca godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo.
Obowiązują bezpłatne zaproszenia
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Krosny przemówi ciałem

Urodził się w Tychach 
w 1968 roku. Naukę pan-
tomimy rozpoczął już 

wieku 14 lat. Po latach dosko-
nalenia warsztatu w 1992 roku 
rozpoczął działalność pod na-
zwą „Teatr Jednego Mima”. Jego 
kariera przyśpieszyła w sezo-
nie 1995/1996, gdy wziął udział 
w trzech największych pol-
skich festiwalach kabaretowych. 
I wszystkie wygrał. Od tego cza-
su niezmiennie bawi Polaków. 
W Przeźmierowie wystąpi Irene-
usz Krosny!

Ireneusz Krosny tworzy autor-
skie, pantomimiczne, spektakle 
komediowe. Siła jego sztuki po-
chodzi z dwóch źródeł. Po pierw-
sze jest to kreatywność, własne 
oryginalne poczucie humoru. 
Drugim źródłem jest oryginalny, 
własny styl. Krosny wypraco-
wał oryginalną technikę porusza-
nia się mima w grze komediowej. 
Jest ona przeźroczysta jak dykcja 
u aktora – czyni każdy ruch zro-
zumiałym, ale nie zwraca uwa-
gi sama na siebie, daje widzowi 
poczucie łatwości pracy mima na 

scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególno-
ści nie stosuje pobielania twarzy. Występuje zawsze 
w czarnym, neutralnym kostiumie.

Od lat zapełnia najbardziej prestiżowe sale koncer-
towe w Polsce, często występuje w telewizji. Doce-
niany jest także poza granicami kraju. Grał na mię-
dzynarodowych festiwalach komedii i pantomimy 
m.in.: „International Mime Festival” w Chunchon 
w Korei Południowej, „Lachmesse” w Niemczech, 
International Mime Festival „Kaukliar” w Braty-
sławie, „Body/language Festiwal” w Sztokholmie, 
„Fringe” w Wielkiej Brytanii, „Festival du Rire” 
w Montreux w Szwajcarii, „Meet in Beijing” Arts 
Festiwal w Chinach, „Ingenio Comedy Festival” na 
Wyspach Kanaryjskich, „Stockholm Comedy Festi-
val” w Szwecji i wielu innych. Jest jednym z trzech 
artystów z Polski, którzy otrzymali prestiżową na-
grodę teatralną od krytyki w Chicago – „The Critic’s 
Choice”. 

W Centrum Kultury Przeźmierowo Ireneusz Kro-
sny zaprezentuje swój najnowszy program „Mowa 
ciała”. Składa się on z dwóch zupełnie odmiennych 
części. Oprócz, jak zwykle świetnej zabawy, którą 
zagwarantują scenki pantomimiczne, w programie 
znajdzie się także pokaz tajników pracy mima. Jak 
to się dzieje, że ktoś chodzi w miejscu, dlaczego wi-
dzimy przedmioty, których tak naprawdę nie ma? 
O tym przekonają się wszyscy, którzy pojawią się 
na występie w sobotę 2 kwietnia Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Początek o godz. 18.

Bilety w cenie 39 zł do nabycia od poniedziałku 
do piątku w miejscu imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), 
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) i Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20). 
Bilety online dostępne są w serwisie Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk
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„Mazowsze” na rocznicę Chrztu Polski
Z okazji 1050. rocznicy 

Chrztu Polski gościć bę-
dziemy jedną z najjaśniej-

szych gwiazd wśród zespołów 
pielęgnujących polskie tradycje. 
12 kwietnia w Tarnowie Pod-
górnym wystąpi Państwowy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Patron zespołu, który był kom-
pozytorem i miłośnikiem folk-
loru, wraz ze swoją towarzyszką 
życia, znaną aktorką Mirą Zimiń-
ską-Sygietyńską o powstaniu ze-
społu marzyli jeszcze w ruinach 
bombardowanej Warszawy. Obie-
cywali sobie, że jeśli przeżyją II 
Wojnę Światową, doprowadzą 
swe plany do realizacji. Osta-
tecznie zespół „Mazowsze” po-
wstał na skutek dekretu Ministra 
Kultury i Sztuki 8 listopada 1948 
roku, a jego prowadzenie powie-
rzono prof. Tadeuszowi Sygietyń-
skiemu. Od lat podczas wędrówek 
i spotkań z ludnością gromadził 
on przyśpiewki i tańce, spisywał 
je i dokonywał ich opracowań.

Zespół w swych założeniach 
miał uchronić folklor wsi mazo-
wieckiej i regionalnej przed za-
traceniem oraz ukazywać jego 
zróżnicowanie, bogactwo i pięk-
no. Na siedzibę „Mazowsza” 
przeznaczono pałac w Karolinie 
pod Warszawą. Od końca 1948 
roku zaczęli zjeżdżać tam mło-
dzi ludzie z okolicznych wiosek 
i miasteczek. Pierwsi członkowie 
mieli nie więcej niż 16 lat. Przy-
wozili ze sobą oryginalne stroje, 
a także swój talent, młodość, pa-
sję i znajomość ludowych melo-
dii. Premiera pierwszego progra-
mu odbyła się 6 listopada 1950 
roku w warszawskim Teatrze Pol-
skim. W roku 1954 zespół otrzy-
mał zgodę na pierwszy wyjazd 
za „żelazną kurtynę”. Wystąpił 
wówczas w Paryżu. Błyskotliwa 
kariera grupy zawisła na włosku 
rok później, gdy zmarł Tadeusz 
Sygietyński.

Po jego śmierci funkcję dyrek-
tora zespołu przejęła Mira Zimiń-
ska-Sygietyńska. To dzięki niej na 
przestrzeni lat rozszerzono pro-

fów. Dla „Mazowsza” tworzyli m. 
in.: Elwira Kamińska, Eugeniusz 
Papliński, Zbigniew Kiliński, Mi-
chał Jarczyk i Witold Zapała. 

„Mazowsze” zarówno w cza-
sach PRL, jak i dziś jest jednym 
z najważniejszych polskich „ze-
społów eksportowych”. Jak obli-
czono, zespół podczas swych tras 
koncertowych przejechał 2,3 mi-
liona kilometrów, a ponad 6500 
jego koncertów obejrzało łącznie 
17 milionów widzów w Polsce 
i podczas 213 wyjazdów zagra-
nicznych. 

Obecnie „Mazowsze” prezen-
tuje stylizowany folklor, opra-
cowany w formie przedstawie-
nia o wielkim ładunku ekspresji. 
Artystyczny wizerunek zespołu 
tworzy charakterystyczne, lirycz-
ne, pastelowe brzmienie, oparte 
na naturalnym brzmieniu głosów 
oraz barwna forma wizualne-
go przekazu układów choreogra-
ficznych. W repertuarze grupy, 
oprócz pieśni i tańców ludowych 
znajdują się pieśni Chopina, Ver-
diego, utwory Ogińskiego, Elsne-
ra, kolędy, pieśni wielkanocne, 
patriotyczne, staro-warszawskie. 
„Mazowsze” wykonuje również 
najpopularniejsze piosenki z 50 
krajów świata, w oryginalnych ję-
zykach, m. in. Argentyny, Stanów 
Zjednoczonych, Hiszpanii, Izra-
ela, Libanu, Francji, Chin, Japo-
nii, Finlandii, Egiptu, Rosji.

Koncert w Tarnowie Podgór-
nym z pewnością przyniesie nie-
zapomniane wrażenia miłośni-
kom folkloru, jak i osobom mniej 
znającym się na rzeczy. W końcu 
gościć będziemy artystów naj-
wyższej próby. Zapraszamy do 
gościnnej hali OSiR przy ul. No-
wej 15, we wtorek 12 kwietnia 
o godz. 18. Bilety w cenie 65 zł do 
nabycia od poniedziałku do piąt-
ku w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15), Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20) i Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

gram do 40 regionów etnograficznych, opracowano 
niezbadane wcześniej pieśni religijne i patriotyczne. 
Do współpracy zaproszono ekspertów i choreogra-
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W pierwszym dniu wio-
sny Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Ludo-

wego „Modraki” wystąpi na tra-
dycyjnym Wiosennym Koncercie 
Galowym. Tym razem będzie on 
szczególnie uroczysty. To właśnie 
podczas tego występu podopiecz-
ni Agnieszki Dolaty obchodzić 
będą swoje 15-lecie.

Pomysłodawcą zespołu był Ro-
man Matysiak, który znając fa-
scynację Agnieszki Dolaty tań-
cem ludowym, zaproponował 
jej stanowisko kierownika po-
wstającego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury zespołu. Początkowo 
w „Modrakach” występowało 10 
osób, a chętnych szybko zaczęło 
przybywać.

Obecnie grupę współtworzy 
grupa sześćdziesięciorga dzie-
ci, którzy ćwiczą w trzech gru-

Od 15 lat „Modraki” dają powody do dumy

pach wiekowych (przedszkolaki, 
dzieci ze szkół podstawowych 
i młodzież gimnazjalna). Wszy-
scy uczestniczą w zajęciach ta-
necznych, poznają elementy ba-
letu i kształcą śpiew. „Modraki” 
w swoim repertuarze mają nie tyl-
ko tańce i przyśpiewki z Wielko-
polski. Świetnie radzą sobie także 
z ludową kulturą Kaszub, Łowi-
cza, Rzeszowa, Śląska, Podhala 
czy Krakowa. Podczas niektórych 
występów zespół pozwala sobie 
także na odejście od typowo ludo-
wego repertuaru.

Przez pierwszych 10 lat dzia-
łalności zespołowi towarzyszy-
ła „Kapela po Zagonach”, która 
zainspirowała dzieci do stworze-
nia własnej. W jej skład wchodzą 
I i II skrzypce, klarnet i bas.

Wysoki poziom występów za-
owocował zaproszeniami na festi-

wale folklorystyczne. „Modraki” 
występowały m. in. w Niemczech, 
Rosji, Hiszpanii, na Litwie, Ło-
twie Węgrzech i we Włoszech. 
W dorobku ma płyty z kolędami 
i pastorałkami (2009), pieśniami 
patriotycznymi (2010) i piosenka-
mi z lat sześćdziesiątych (2011).  
Grupę można było zobaczyć tak-
że na kilku kanałach Telewizji 
Polskiej oraz w Telewizji Trwam. 

Na jubileusz „Modraków” 
zapraszamy w poniedziałek, 21 
marca o godz. 17 do Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Bez-
płatne wejściówki dostępne są od 
poniedziałku do piątku w miej-
scu imprezy (w godz. 9-12 i 17-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) oraz w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20).

~ Jarek Krawczyk
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W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole 
„Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie rozpo-
częło starania o uzyskanie Certyfikatu Zie-

lonej Flagi. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest 
szkołom i przedszkolom na całym świecie w ramach 
Programu Eco-Schools. Program realizowany jest już 
od 1994 roku i w chwili obecnej uczestniczy w nim 
ok. 1500 placówek z 43 krajów m.in. Europy, Afryki, 
Ameryki Południowej i Oceanii. Wyróżnienie przy-
znawane jest szkołom i przedszkolom, które w szcze-
gólny sposób aktywnie realizują działania związa-
ne z szeroko rozumianą ochroną środowiska. W tym 
roku wybraliśmy do realizacji dwa obszary: „Odpa-
dy i śmieci” oraz „Transport i aktywność ruchową”. 
W celu kształtowania postaw proekologicznych oraz 

Przedszkole „Leśne Skrzaty w Przeźmierowie’

Pokaz mody ekologicznej

wskazywania możliwości wtór-
nego wykorzystania odpadów, 
w przedszkolu odbył się „Eko-
logiczny pokaz mody”. Rodzice 
wraz z dziećmi mieli możliwość 
przygotowania ekologicznych 
strojów, wykonanych z materia-
łów przeznaczonych do recyklingu 
m.in. folii, papieru, gazet, rolek po 
papierze toaletowym, tektury, bu-
telek plastikowych, nakrętek, a na-
stępnie zaprezentowania ich na 
przedszkolnym wybiegu. Podczas 
pokazu wszystkie przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę pt. „Posprzą-

W lutym w naszym 
przedszkolu odbył się 
konkurs plastyczny, 

którego tematem był „Zaczaro-
wany świat książki”. Akcja zosta-
ła zorganizowana we współpracy 
z Biblioteką Publiczną w Tarno-
wie Podgórnym i była skierowa-
na do przedszkolaków i ich rodzi-
ców. Temat nawiązywał do Planu 
Pracy przedszkola na rok szkolny 
2015/2016 „Dziecko w świecie 
książek”, dając możliwość wyko-
rzystania literatury dziecięcej do 
kształtowania u dzieci umiejętno-
ści społecznych i rozwoju mowy. 

Do konkursu zgłoszonych zo-
stały 33 prace formatu A3 wyko-
nane dowolną techniką. Liczył się 
pomysł oraz wkład pracy dziecka. 
Wszyscy uczestnicy oprócz dy-

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Zaczarowany świat książki

tajmy świat”. Odbył się także kon-
kurs wiedzy o ekologii. 

W ramach realizacji tematyki 
związanej ze śmieciami i odpa-
dami zorganizowaliśmy również 
konkurs na „Ekologiczną zabaw-
kę”, którego rozstrzygnięcie i uro-
czyste wręczenie nagród odbyło 
się podczas pokazu. Nasze ekolo-
giczne zabawki: roboty, pociągi, 
samoloty, roboty, świnki, misie, 
zamki i wiele innych wykonane 
z materiałów przeznaczonych do 
recyklingu udowodniły, że kre-
atywność dzieci ma granic. 

Na zakończenie uroczystości 
pani dyrektor wręczyła wszyst-
kim uczestnikom pokazu i kon-
kursu pamiątkowe dyplomy. Od-
była się również sesja zdjęciowa 
z udziałem naszych małych mode-
lek i modeli, z której powstanie pa-
miątkowa galeria. 

Dziękujemy serdecznie rodzi-
com za pomoc i zaangażowanie 
w przygotowanie pokazu mody 
oraz ekologicznych zabawek, 
cieszymy się, że nasze proeko-
logiczne działania dostarczyły 
wszystkim dzieciom dużo radości 
i powodów do dumy. 

 ~ Agnieszka Włudyka

plomów otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorem nagród książkowych 
dla dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca oraz otrzymały wyróżnie-
nia była Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym. Przedszkolaki 
były zachwycone nagrodami. Pragniemy podziękować za życzliwość 
i zaangażowanie Dyrektor Biblioteki Publicznej Iwonie Bilińskiej oraz 
Karolinie Dekiert z Filii Biblioteki w Baranowie.

~Renata Włodarczak
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Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Sukcesy uczniów szkoły muzycznej

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Janusz Korczak patronem szkoły w Ceradzu

 edukacja

19 lutego 2016 roku na 
zawsze pozostanie 
ważną datą dla spo-

łeczności naszej szkoły. Tego dnia 
bowiem odbyła się uroczystość, 
do której przygotowywaliśmy się 
od dawna – nadanie imienia Janu-
sza Korczaka naszej szkole. 

Najpierw wszyscy uczestniczy-
liśmy w uroczystej mszy świętej. 
Później nastąpiło poświęcenie 
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
– Wójt Tadeusz Czajka, Przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard oraz Dyrektor Dariusz 
Szych przecięli biało-czerwo-
ną wstęgę. Następnie wszyscy 
przenieśliśmy się na salę gimna-
styczną. Tam posłuchaliśmy prze-
mówień, m.in. Dyrektora, przed-
stawiającego sylwetkę naszego 
patrona oraz słów Wójta Tadeusza 
Czajki i byłego proboszcza parafii 
w Ceradzu Kościelnym Tadeusza 
Murawskiego. Obejrzeliśmy też 

przedstawienie, które przygoto-
wali dla nas uczniowie uczęszcza-
jący na kółka teatralne i filmowe, 
pod przewodnictwem pani Ani 
i pani Beaty.

Wszystko zakończyło się wy-
śmienitym poczęstunkiem dla 
zaproszonych gości. A było ich 
naprawdę bardzo wielu. Bo ten 
ważny dzień przeżywali z nami 
m.in. przedstawiciele Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne i Kura-
torium Oświaty w Poznaniu, 
nauczyciele emeryci, w tym wie-
loletni dyrektor Marek Wasielew-
ski, dyrektorzy placówek oświa-
towych z Gminy i absolwenci 
naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym ważnym gościom za 
przybycie i bycie z nami w tym 
ważnym dniu.

~ M.Anders 
pedagog szkoły

Luty był miesiącem dużych 
sukcesów dla uczniów Sa-
morządowej Szkoły Mu-

zycznej I stopnia w Tarnowie Pod-
górnym. 12 lutego odbył się 14. 
Wielkopolski Turniej Muzyczny 
w Kole, w którym wzięło udział 
kilkunastu młodych muzyków 
z naszej szkoły – zarówno solo jak 
i w zespole. Wszyscy zaprezento-
wali się bardzo dobrze. W kategorii 
solistów I miejsce otrzymał Antoni 
Woźniak (saksofon), a III nagrodę 
zdobył Feliks Kucharski (klarnet). 
Uczniowie, którzy wystąpili w ka-
tegorii solistów:

- Marta Walenciak – flet (klasa 
Macieja Piotrowskiego),

- Hubert Borowiak – fagot (klasa 
Anity Murawki),

- Antoni Woźniak – saksofon (kla-
sa Pauliny Wasylków – Francuz),

- Patryk Gawendowicz – puzon 
(klasa Piotra Nobika),

- Feliks Kucharski – klarnet (kla-
sa Pawła Kroczka).

Zespoły kameralne:
- kwintet fletowy: Jowita Ja-

kubiak, Aleksandra Kawa, Mar-
ta Walenciak, Alicja Kęsy, Zofia 
Marciniak (przygotowanie Anita 
Murawka),

- kwartet dęty blaszany: Michał 
Bandura, Patryk Gawendowicz, 
Wiktor Preyer, Kacper Marciniak 
(przygotowanie Piotr Nobik).

27 lutego, w Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II stopnia w Go-
rzowie Wielkopolskim, odbył się 
I Turniej Stroikowy. Barbara Szym-
kowiak w grupie młodszej, a An-
toni Woźniak w grupie starszej zo-
stali laureatami I nagród. W dwóch 
grupach wystąpiło blisko czterdzie-
stu uczestników z piętnastu szkół 
muzycznych I stopnia. Obydwoje 
są uczniami Pauliny Wasylków – 
Francuz.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim młodym muzykom i życzymy 
dalszych sukcesów.

~ Magdalena Moruś
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Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym zaprasza

Kwiecień to dobry czas, 
aby zastanowić się nad 
rozwojem zaintereso-

wań swoich dzieci. Samorządo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym właśnie 
rozpoczęła nabór do pierwszej 
klasy na rok szkolny 2016/2017. 
O przyjęcie do szkoły mogą się 
ubiegać kandydaci z roczników 
2000-2011, którzy do 29 kwietnia 
złożą w sekretariacie szkoły kom-
plet dokumentacji (druk zgłosze-
nia kandydata można znaleźć na 
stronie szkoły: www.ssm-tp.pl).

Naukę można rozpocząć na for-
tepianie, skrzypcach, wiolonczeli, 
gitarze, akordeonie, flecie, klar-
necie, saksofonie, fagocie, trąbce, 
puzonie czy tubie. Kwalifikacja 
kandydatów odbywa się na pod-
stawie badania przydatności, któ-
re będzie miało miejsce w sobotę, 
14 maja (w przypadku dużej licz-
by zgłoszeń jest możliwe wyzna-
czenie dodatkowego terminu).

Dla wszystkich, którzy będą 
mieć ochotę dowiedzieć się wię-
cej, organizujemy spotkanie in-
formacyjne, tzw. Drzwi Otwar-
te. Odbędą się one w sobotę,  
2 kwietnia, o 10.30 w Sali Spor-
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towej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Szkolnej 5. Będzie można wtedy poznać 
i usłyszeć brzmienie instrumentów, uzyskać wszel-
kie informacje dotyczące specyfiki nauki gry na nich, 
zapoznać się z dotychczasową działalnością szkoły 
oraz pozyskać wskazówki dotyczące praktycznego 
przebiegu rekrutacji.

Samorządowa Szkoła Muzycz-
na I st. jest szkołą publiczną, nie-
odpłatną. Zajęcia odbywają się 
popołudniami. Indywidualne lek-
cje gry na instrumencie oraz zaję-
cia zbiorowe (rytmika, kształcenie 
słuchu, chór, zespoły) prowadzą 
doświadczeni nauczyciele, mu-
zycy prowadzący czynną działal-
ność artystyczną i pedagogiczną 
m. in. w poznańskich szkołach 
muzycznych I i II st., w Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu oraz 
w Teatrze Wielkim. Mimo młode-
go wieku mamy już pierwsze suk-
cesy na konkursach wykonaw-
czych i licznych koncertach. Od 
września 2017 r. siedzibą szkoły 
będzie Pałac w Jankowicach.

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do składania doku-
mentów.

Ważne daty:
Drzwi Otwarte – 2 kwietnia od 

10.30, Sala Sportowa Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowie Podgórnym

Badanie przydatności – 14 maja
Ostateczny termin składania 

dokumentów – 29 kwietnia
Strona internetowa szkoły: 

www.ssm-tp.pl
~ Magdalena Moruś

Od 16 lutego Liceum Ogól-
nokształcące w Tarnowie 
Podgórnym nosi imię Po-

wstańców Wielkopolskich. 
Wybór tej daty nie był przypad-

kowy, ponieważ to właśnie 16 lu-
tego w Trewirze zawarto rozejm, 
wyznaczający zakończenie walk 
i zwycięski koniec powstania. 

Uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością m.in. Wielkopolski 
Kurator Oświaty Hanna Rajcic-
-Mergler, Wójt Tadeusz Czajka, 
przedstawiciele wydziałów UAM, 
z którymi liceum współpracu-
je oraz liczni goście reprezentu-
jący władze powiatowe, gminne 
i oświatowe. 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Liceum otrzymało imię

Na uroczystości nadania imienia podkreślano fakt, 
że Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicz-
nych wygranych zrywów niepodległościowych w na-
szej historii. To zwycięstwo było jednak poprzedzone 
„najdłuższą wojną nowoczesnej Europy”, czyli wy-
tężoną pracą wielu pokoleń Wielkopolan, przygoto-

wujących wybuch walk. Działano 
na wszystkich ważnych płaszczy-
znach – w gospodarce, handlu, 
kulturze, oświacie. Działano z roz-
wagą i poświęceniem, budując fun-
dament przyszłego triumfu. Kiero-
wano się nie tylko patriotyzmem, 
ale także ideą pracy organicznej, 
pragmatyzmem i rozsądkiem. Gdy 
nastał szczególny moment dzie-
jowy, Wielkopolanie potrafili nie 
tylko go dostrzec, ale wykorzystać 
z sukcesem. 

Te cenne wartości dawnych poko-
leń będą zatem wyznaczały cele wy-
chowania młodych pokoleń. Dzień 
16 lutego będzie od tej pory świętem 
całej społeczności licealnej. 

~ Paweł Smolibocki 
Relację z uroczystości można obej-

rzeć na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakład-
ce Media – Tarnowo24/7
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Kodować każdy może!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Dobrego Słowa
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Tuż po feriach nasza szkoła przyłączyła się do 
ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zerwij 
z chorymi słowami. Przestaw się na zdrowe 

myślenie”. Akcja ma na celu pokazanie, że negatyw-
nymi określeniami, jakich używamy w stosunku do 
innych, krzywdzimy, ranimy i wykluczamy. Czasami 
dzieje się tak również w szkołach. Dlatego chcemy to 
zmienić. Podczas akcji rozmawialiśmy o „chorych” 
słowach, których niekiedy używamy w stosunku do 
osób różniących się od nas, obejrzeliśmy również 
spoty reklamujące akcję, filmiki z udziałem znanych 
osób. Ponadto symbolicznie zrywaliśmy z chorymi 
słowami, wyrzucając je do kosza. Rozmawialiśmy 
o tym, jak powinniśmy postępować wobec innych, 
słabszych, chorych, niepełnosprawnych, starszych. 
W ramach podsumowania uczniowie wykonywali 
prace plastyczne oraz plakaty, a także wymyślali hasła 
nawołujące do akceptacji odmienności. Nasza szkoła 
otrzymała certyfikat „Strefa zdrowego myślenia”!

Kontynuacją tej kampanii był nasz wewnątrzsz-
kolny Tydzień Dobrego Słowa, w którym towarzy-
szyły nam pozytywne hasła i zwroty na korytarzach, 
plakat z ulubionym dobrym słowem każdego z nas, 
a także codzienne aktywności związane z projektem. 

Obejrzeliśmy prezentację multi-
medialną „Savoir-vivre” i na jej 
podstawie wykonywaliśmy kla-
sowe plakaty. Słuchaliśmy wier-
szy o dobrym zachowaniu, dzięki 
którym powstawały liczne księgi 

dobrych manier. Oglądaliśmy baj-
kę, gdzie Kubuś Puchatek pouczał 
nas o tym, kiedy używać najważ-
niejszych słów: „proszę”, „prze-
praszam”, „dziękuję”. Dużym wy-
zwaniem okazało się zjedzenie 
kawałka cytryny i z uśmiechem 
podzielenie się dobrym słowem 
z koleżankami i kolegami. Jedne-
go dnia z radością „powitała” nas 
także herbata – do słomki zosta-
ła przyczepiona zadowolona bu-
zia. Mieliśmy także okazję wylo-
sować dobre słowo przeznaczone 
dla każdego z nas – okazało się, że 
jesteśmy „super”, „extra” i „fanta-
styczni” – radość nas nie opusz-
czała! Towarzyszyła nam także 
Walentynkowa Poczta Dobrych 
Słów, dzięki której wszyscy chętni 
mogli napisać coś miłego z dedy-
kacją dla wybranej osoby. Podsu-
mowaniem projektu był specjalnie 
przygotowany quiz, który miał na 
celu utrwalić naszą wiedzę o od-
powiednim zachowaniu się w każ-
dej sytuacji. Był to naprawdę DO-
BRY tydzień! ~ ISZ 

W sobotę 20 lutego  An-
toni Kowalski z klasy 
III b i Paweł Jakubo-

wicz z klasy IVa reprezentowa-
li naszą szkołę w Finale Ogólno-
polskiego Konkursu Kodowania 
w Języku Scratch „Kodować każ-
dy może”. Organizatorem im-
prezy była Szkoła Podstawowa 
nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogra-
nicza w Szczecinie, a zmagania 
uczniów odbywały się na Wy-
dziale Informatyki Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego.

Zadaniem uczniów było przy-
gotowanie skryptów. Konkurs 
został podzielony na katego-
rie wiekowe: dzieci z klas II – 
III przygotowywały animacje 
(„Zmiany w przyrodzie”), ucznio-
wie klas IV – V grę komputerową, 
natomiast szóstoklasiści – pro-
gram edukacyjny. W szranki sta-
nęło ponad sto osób z całej Polski, 
w tym dwóch uczniów z naszej 

szkoły w najmłodszej kategorii wiekowej i trzech 
z klas IV i V. Do finału zakwalifikowało się po dzie-
sięć osób w każdej kategorii wiekowej. 

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali in-
dywidualnie zadania finałowe przy stanowiskach 
w pracowni komputerowej. Liczył się czas i popraw-
ność wykonania zadania. 

Po krótkiej przerwie na regenerację sił mistrzowie 
kodowania zmierzyli się w rywalizacji zespołowej. 
W każdej kategorii wiekowej zostali oni podzieleni 
na dwie grupy. Zadaniem zespołów było przygoto-
wanie w ciągu 10 minut skryptów na zadany temat:  
„W kosmosie”, „W dżungli” i „ W morskich głębi-
nach”. Do dyspozycji zawodnicy mieli komputer 
i tablicę. Tym razem oceny dokonywała publiczność 
(za pomocą pilotów). 

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ogłoszenie 
wyników… choć już sam udział w finale był suk-
cesem. I udało się, Antoni Kowalski zajął III miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie „Kodować każdy 
może” w kategorii wiekowej klas II – III. 

Każdy z uczestników został nagrodzony upomin-
kami, które zostały przygotowane przez firmy współ-
pracujące przy organizacji konkursu. 

Serdecznie gratulujemy naszym mistrzom kodo-
wania i życzymy dalszych sukcesów!

~ Iwona Kuźniarek
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W Poznaniu 27.02.2016r. 
odbył się IV Turniej 
Szachowy dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych z oka-
zji oświadczenia Parlamentu 
Europejskiego w sprawie wpro-
wadzenia programu „SZACHY 
W SZKOLE”.

Uczennica naszej Szkoły Pau-
lina Woźniak zajęła I miejsce, 
wygrywając wszystkie partie 
w grupie dziewcząt do lat 12. 
Za swoje osiągnięcie Paulina po-
jedzie do Strasburga (Francja) na 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szachowy sukces Pauliny Woźniak

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Znane i lubiane klocki LEGO

wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europej-
skiego. Wielkie brawa!

Taką nagrodę, dla najlepszych w turnieju, ufundo-
wała Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Posłanka do 
Parlamentu Europejskiego.

W zawodach uczestniczyli również inni ucznio-
wie naszej Szkoły: W grupie chłopców do lat 12, na 
41 startujących VI miejsce zajął Olgierd Tadych, 15 
miejsce – Hubert Najmowicz, a 23 miejsce – Alek-
sander Nowak. W grupie chłopców do lat 18, na 10 
startujących IV miejsce zajął  Szymon Tadych.

Nauczyciel szachów
~ Damian Bartkowiak

W szkole w Lusowie wprowadzono kolejną innowację pedago-
giczną – zestawy klocków Lego Education. Zajęcia z wyko-
rzystaniem klocków prowadzone są we wszystkich klasach. 

Na przykład na matematyce dzieci rozwijają w ten sposób umiejętności 
związane z przestrzenią, logicznym myśleniem i planowaniem. Na jęz. 
polskim odtwarzając scenki rodzajowe poszerzają zasób słownictwa 
i rozwijają wyobraźnię.

~ ARz
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Jak co roku Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym bra-
ło udział w konkursie przy-

rodniczym, którego organizato-
rem jest PTOP „Salamandra”. 
Tematem tegorocznej edycji były 
rośliny i zwierzęta polskich gór.

Etap rejonowy konkursu odbył 
się 6 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Kaźmierzu i pomimo du-
żej trudności pytań do etapu wo-
jewódzkiego zakwalifikowali 

Czworo uczniów naszego 
Gimnazjum: Ania Łącka, 
Ida Owczarek, Arek Pikosz 

i Kacper Glaza wraz z uczestnika-
mi z innych szkół z terenu miasta 
Poznania, powiatu poznańskiego 
i okolic wzięło udział w między-
gimnazjalnym konkursie języ-
ka niemieckiego DEUTSCH IST 
GEIL – UMGANGSSPRACHE 
KENNER zorganizowanym 24 lu-
tego w gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy. 

Celami konkursu były populary-
zacja języka niemieckiego wśród 
młodzieży gimnazjalnej, posze-
rzenie wiedzy na temat języka po-
tocznego, używanego na co dzień. 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Sukces w konkursie przyrodniczym
się Bartek Zwoliński z klasy 2c i Natalia Zawidzka 
z klasy 2a. Ci uczniowie jako jedyni z rejonu awan-
sowali do następnego etapu Konkursu. Gratulujemy 
im sukcesu i trzymamy kciuki za nich na etapie wo-
jewódzkim.

~ Michał Janiak

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

DEUTSCH IST GEIL

Uczniowie biorący udział w konkursie poszerzyli znacznie swój zasób 
słownictwa.  Bez przesady można stwierdzić, że reprezentanci naszego 
Gimnazjum stali się prawdziwymi ekspertami w zakresie potocznego ję-
zyka niemieckiego. Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dobrej za-
bawy podczas nauki języka niemieckiego. Viel Spaß! 

~ Joanna Kraczkowska

Zawodnicy Tarnovii Ba-
sket zrobili kolejny krok 
w stronę udziału w decy-

dujących turniejach o awans do 2 
Ligi. W meczach pierwszej rundy 
rozgrywek strefowych zawodnicy 
z Tarnowa Podgórnego przywieź-
li cenne zwycięstwo, pokonując 
w Szczecinie Bombardiera 79:62. 
Był to jeden z lepszych w sezonie 
meczów podopiecznych Macieja 
Dudzika. Tarnovia już w pierw-
szej kwarcie objęła prowadzenia, 
które powiększyła w drugiej. Po 
przerwie sytuacja nie uległa zmia-
nie, Tarnovia kontrolowała sytu-

Koszykarze walczą o drugą Ligę
ację i nie pozwoliła gospodarzom 
na zniwelowanie przewagi.

Zwycięstwa nie udało odnieść 
się w drugim meczu w Zachod-
niopomorskim. W Golenio-
wie w meczu przeciwko Gry-
fowi zawodnicy Tarnovii mieli 
duże problemy ze skutecznością 
w ataku. Również gospodarze 
nie najlepiej radzili sobie jednak 
po atakowanej stronie, stąd ki-
bice oglądali pojedynek typowo 
defensywny. Walka trwała do 
ostatniej minuty, ale to Gryf za-
chował więcej zimnej krwi i wy-
grał 48:43.

Mecze rewanżowe rozgrywek 
strefowych rozegrane w Tarno-
wie Podgórnym będą 12 i 13 mar-
ca. Tarnovia Basket już przed tym 
meczami jest blisko awansu do 
Półfinału 3 Ligi, ale na rozstrzy-
gnięcia musimy poczekać do ro-
zegrania tych spotkań. Losy dru-
żyny można śledzić na facebook.
com/tarnoviabasket. Relację 
z meczów strefowych przedstawi-
my też w kolejnym numerze „Są-
siadki-Czytaj”.

~ ARz



marzec 2016 \ sąsiadka~czytaj \      33

 ogłoszenia
WZP. 6721.2.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie w rejonie ulic: 
Wysogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXIII/334/2016 z dnia 23 lutego 
2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie w rejo-
nie ulic: Wysogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej.

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

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.1.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, dla działek 
nr 764/5 i 764/7.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXII/318/2016 z dnia 26 stycznia 
2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, dla dzia-
łek nr 764/5 i 764/7.

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

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.17.2013    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach – część „C”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” 
w Chybach – część „C” wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 30 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r., ul. Poznań-
ska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
maja 2016 r. 

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

WZP.6721.9.2015    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej – 
dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej 
– dla dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 30 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w siedzi-
bie 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 i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
maja 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie 
Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj.Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj.Dz.U.2013.1567) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXIII/349/2016 
z dnia 23 lutego 2016 roku o przystąpieniu do opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie 
drogi krajowej nr 92.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. 

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

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach 
Rożka, Grzybowej i Przylesie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach Rożka, Grzybowej i Przylesie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.03.2016 r. do 
14.04.2016 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 30.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2016 r. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU  
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, iż działając zgod-
nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zm.) odwołuje 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 36/2 o powierzchni 9458 m2 poło-
żonej w Sierosławiu, gm. Tarnowo Podgórne, dla której prowadzo-
na jest księga wieczysta PO1P/00073995/7, wyznaczony na dzień 
14 marca 2016r, godz. 12oo w budynku Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Poznańska 115, sala 100.

Przyczyną odwołania przetargu jest uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – rejon 
ulicy Prostej – cześć A na ten teren.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 mar-
ca 2016 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy w następujących miejscowościach: Baranowo, Góra, 
Rumianek, Lusowo, Sierosław, Tarnowo Podgórne;

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

WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 29 
kwietnia 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny 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 or-
ganizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 
2016 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że dnia 17 marca 
2016r. ogłoszony został wykaz nieruchomości Gminy Tarnowo 
Podgórne przeznaczonej do sprzedaży w przetargu,  położonej w 
Sierosławiu ul. Prosta, działka nr 36/2 o pow. 9458 m2. Wykaz ta-
belaryczny podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na 
stronie internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.pl/. Informacji 
szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.
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Tegoroczne Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski – 
Artengo Polish Junior od-

były się w czasie ferii zimowych 
w dniach 20 – 23 stycznia w Lu-
binie. Łącznie o miano Międzyna-
rodowego Mistrza Polski rywali-
zowało 142 zawodników z wielu 
europejskich państw. Wśród nich 
rywalizowali zawodnicy UKS 
Baranowo – Magdalena Świer-
czyńska w grze mieszanej z Paw-
łem Śmiłowskim (UKS Hubal 
Białystok) oraz w grze podwójnej 
z Zuzanną Glijer (MKS Orlicz Su-
chedniów), Aleksandra Felska 
w grze pojedynczej i podwójnej 

Międzynarodowe sukcesy w badmintonie!

bywając złoty medal w grze mie-
szanej oraz brązowy w grze po-
dwójnej. Na drodze do półfinału 
Magda z Pawłem bez większych 
problemów pokonali pary z Pol-
ski, Słowacji i Czech. W półfina-
le ciężki bój stoczyli z francuską 
parą pokonując ją 21:19, 17:21, 
21:19. W finale Magda z Pawłem 
spotkali się z ukraińską parą, któ-
ra nie stawiła już takiego oporu 
jak para francuska. Droga do brą-
zowego medalu w grze podwójnej 
była dużo trudniejsza. Magdalena 
z Zuzanną pokonały pary z Ukra-
iny, Słowacji i Estonii. W wal-
ce o finał dziewczęta przegrały 
w trzech setach z francuską parą 
21:16, 19:21, 21:11.

Fenomenalnie zagrała również 
Aleksandra Felska w grze poje-
dynczej. Ola sprawiła niesamo-
witą niespodziankę dochodząc do 
ćwierćfinału zawodów. Na swojej 
drodze pokonała słowacką i fran-
cuską singlistkę oraz bardzo silną 

węgierską badmintonistkę! Alek-
sandra była jedną z dwóch polek, 
która doszła tak daleko. Za tym 
międzynarodowym sukcesem na-
szej singlistki poszło powołanie 
do reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Europy do lat 17, które 
odbędą się już w marcu w Lubi-
nie.

W podobnym czasie rozgrywa-
ne były Mistrzostwa Europy Dru-
żyn męskich, w których reprezen-
tacja Polski wzięła udział. Wśród 
najlepszych polskich badmintoni-
stów powołanych na ME znalazł 
się Mateusz Świerczyński. Pola-
cy bez większych problemów za-
jęli 1. miejsce w grupie, gromiąc 
reprezentacje Hiszpanii, Belgii, 
Włoch i Norwegii i awansowa-
li do ćwierćfinału, w którym nie-
stety nie udało się pokonać Angli-
ków.

Gratulujemy sukcesów i trzy-
mamy kciuki za kolejne!

Oliwia Zimniewska

z Aleksandrą Ptak (KB Vol-trick 
Kępno) oraz Adrian Jaśkowiak 
w grze pojedynczej i podwójnej 
z Konradem Płochem (UKS Start 
Widełka). 

Rewelacyjny występ zaliczyła 
Magdalena Świerczyńska, zdo-

Aleksandra Felska
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Od pewnego czasu na tere-
nie naszej Gminy zaczęła 
swoją działalność grupa 

Mamy-Biegamy, która powstała 
z pasji do biegania. Rusz się za-
tem i ty z kanapy! Zacznij z nami 
biegać! Zapraszamy!

W każdą środę tygodnia odby-
wać będą się marszobiegi dla po-
czątkujących. Spotykamy się co 
środę o godzinie 19.00 przy wej-
ściu do Tarnowskich Term. Zapra-
szamy wszystkich, bo #RAZEM-
NAJLEPIEJ

w Tarnowie Podgórnym 

Siedzisz w domu i myślisz, że fajnie byłoby w końcu znaleźć moty-
wację, żeby coś ze sobą zrobić? Zasiedziałaś/eś się? Widzisz, że dooko-
ła tyle osób biega, a jednak brakuje Ci tej iskry, która pobudzi Cię do 
działania. Przyjdź na nasze spotkania, przekonaj się, że w grupie siła!

Przekonaj się, że możesz Ty! Bieganie jest również dla Ciebie! Z nami 
każdy da radę! Tempo odpowiednie dla osób początkujących. Dystans 
maksymalnie 3 km. Gwarantuję, że będziecie chcieli więcej!

Spotkajmy się, poznajmy, porozmawiajmy i pobiegajmy. Wiosna tuż, 
tuż. Do zobaczenia na biegowych ścieżkach! ~ Sylwia Łęcka

Już tylko półtora miesiąca 
dzieli nas od startu trzecie-
go Biegu Unijnego. 1 maja 

o godz. 11.00 spod hali OSiR 
w Przeźmierowie wystartuje 300 
osób, które będą miały do poko-
nania 10 km dystans wiodący uli-
cami Przeźmierowa. Poza bie-
giem jego uczestnicy oraz kibice 
będą mogli skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji fizjoterapeutycz-
nych, na które zapraszają specja-
liści z Centrum Terapii Manualnej 
z Sierosławia. Grupa terapeutów 
manualnych będzie do dyspo-
zycji w godz. od  9.00 do 12.00. 
Będzie się można do nich zgło-
sić z różnego rodzaju kontuzjami 
i skorzystać z krótkiego zabiegu 
regeneracyjnego. Na miejscu bę-
dzie można również uzyskać in-

formacje dotyczące możliwości 
terapii i diagnostyki w Centrum 
Terapii Manualnej. Punkt fizjote-
rapeutyczny będzie zlokalizowa-
ny w sali sportowej OSiR w po-
bliżu biura zawodów. 

Mapkę Biegu Unijnego oraz in-
formację o czasowych utrudnie-
niach w ruchu pojazdów podam 
w kolejnym wydaniu gazetki.

~ Ania Lis

BIEG UNIJNY 2016
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Sekcja szermiercza UKS 
ATLAS zaprasza dzie-
ci z klas II-IV na treningi 

w sekcji. 
Zapisy wszystkich chętnych 

przyjmujemy 21 i 26 marca o go-
dzinie 18.30 w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym. Spotkanie na „małej” sali 
gimnastycznej (stara części szkoły).

Prezes Klubu Paweł Kapłon 
www.uksatlas.pl,  tel. 602637951 

Grupa zawodników UKS ATLAS 
na obozie szermierczym w Człu-
chowie.

Dołącz do nas!

Czas na szermierkę!!!

Pierwszy torowy Puchar Polski oraz towarzy-
szące mu eliminacje do Mistrzostw Polski Ju-
niorów w kategorii omnium w sezonie 2016 

odbyły się w terminie od 19 do 21 lutego w prusz-
kowskiej BGŻ Arenie. Juniorki, juniorzy i elita ry-
walizowali w omnium, konkurencjach sprinterskich 
(sprint i keirin) oraz w wyścigach drużynowych 
(sprint drużynowy i na dochodzenie). Z Klubu Ko-
larskiego Tarnovia  najlepiej spisały się dwie zawod-
niczki startujące w kat. elita. W sprintach indywi-
dualnych Julita Jagodzińska zajęła drugie miejsce, 
ulegając w finale jedynie utytułowanej Ukraince Ly-
ubov Basova. Zwycięstwo przyniósł jej start w ke-
irinie, a jej klubowej koleżance Jagodzie Garczarek 
trzecie miejsce.

~ Ania Lis

Dobry początek

Minęło pięć lat od powstania młodzieżowego klubu kręglar-
skiego OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Przez ten czas pod-
opieczni trenera Marka Torki zdobyli: 9 medali mistrzostw 

Polski młodzików (jeden srebrny i złoty oraz siedem brązowych), 1 
srebrny medal mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz 10 makro-
regionalnych mistrzostw młodzików (dwa złote oraz cztery srebrne i 
brązowe). Zawodnicy notowali również znaczące sukcesy w ogólno-
polskich turniejach młodzieżowych tj.: Wielkopolska Zaprasza, Puchar 
Borów Tucholskich i Wronek, Memoriały Sobierajskiego – Zybera, Zie-
lińskiego – Krukowskiego oraz Krzymińskiego – Nowackiego. 

OSiR Vector jest jednym z trzech najlepszych młodzieżowych klu-
bów kręglarskich w kraju, który w gronie swoich zawodników ma by-
łego reprezentant Polski na mistrzostwach świata juniorów młodszych 
oraz grających w Kadrze Narodowej juniorów młodszych i młodzików.

Przez ostatnich pięć lat w OSiR Vector trenowało blisko sześćdziesię-
ciu zawodników, obecnie dwudziestu dwóch.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do klubu w imieniu trenera 
zapraszam na treningi. Odbywają się w każdą środę i piątek od godz. 
14.00 – 17.00 w kręgielni Vector przy ul. Rokietnickiej 21 w Tarnowie 
Podgórnym. ~ Ania Lis

Piąte urodziny
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Irce Ciuśniak i Joli Pielucha i ich Rodzinom  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata 

Pawła Dery

składa w imieniu mieszkańców Wysogotowa 
Elżbieta Szymkowiak – Sołtys

Wszystkim którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu mojego męża

Jana Kind
Księdzu Proboszczowi, panu Tadeuszowi Dornie,

sąsiadom i znajomym, składa serdeczne podziękowania
żona z dziećmi
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...i na koniec

Tabela po sześciu konkurencjach:

LP. SOŁECTWO KOP NORDIC 
WALKING

BIEG  
7,5 KM

BIEG  
4 KM

KRĘGLE PŁYWANIE SUMA

1 Baranowo 10 13 16 13 13 11 76
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 15 53
9 Lusówko 11 12 - - 15 13 51

10 Przeźmierowo 16 14 15 16 10 10 81
11 Rumianek - - - - 14 - 14
12 Sady 12 16 11 12 11 14 76
13 Sierosław - - - - - - -
14 Swadzim - - - - - - -
15 Wysogotowo 9 - - 15 - 12 36
16 Tarnowo Podgórne 15 15 13 - 16 16 75

Sołeckie pływanie
Nowością w XII edycji 

Rankingu Sołectw były 
zawody pływackie, któ-

re odbyły się 28 lutego w Tar-
nowskich Termach.  Najlepsze 
czasy uzyskało Sołectwo Tarno-
wo Podgórne, które zdobyło 143 
punkty i wygrało tę konkurencję. 
Na drugim miejscu uplasowało 
się Sołectwo Lusowo – 96 pkt., 
a na trzecim Sady – 90 pkt. Miej-
sce czwarte zajęło Sołectwo Lu-
sówko – 67 pkt., piąte ex aequo 
Baranowo i Wysogotowo – 54 
pkt., a siódme Przeźmierowo – 
36 pkt.

W klasyfikacji generalnej po 
sześciu konkurencjach prowadzi 
Przeźmierowo, które na swoim 
koncie zgromadziło 81 pkt. Ex 
aequo na drugim miejscu upla-
sowało się Baranowo i Sady – 76 
pkt. 

Miejsca 4-14 zajmują kolejno 
Sołectwa: Tarnowo Podgórne – 
75 pkt., Lusowo – 53 pkt., Lusów-
ko – 51  pkt., Wysogotowo – 36  
pkt., Ceradz Kościelny – 25 pkt., 
Batorowo – 23 pkt., ex aequo Ru-
mianek i Kokoszczyn 10 pkt., ex 
aequo Jankowice i Chyby – 9 pkt. 
i  Góra – 8 pkt. 

 ~ Ania Lis
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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

śp. Andrzeja Przybylaka

a w szczególnopści ks. proboszczowi Tomaszowi 
Szukalskiemu, ks. kanonikowi Ignacemu Karge, 
ks. prałatowi Janowi Stanisławskiemu, licznie 

zgromadzonym księżom, służbie liturgicznej, wspólnocie 
Żywego Różańca, organistom, delegacjom zakładów 
pracy, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym.

Serdeczne podziękowania składają
żona i dzieci z rodzinami

A ja Ci dzisiaj, Moje Dziecko, przyniosę kwiaty najpiękniejsze, 
A ja Cię dzisiaj, Moje Dziecko, utulę w myślach skromnym wierszem. 
A ja dziś światło Ci zapalę i kołysankę cicho zaśpiewam… 
I chociaż poczta nie dochodzi, mój śpiew doleci dziś do nieba. 
A ja Ci dzisiaj, Moje Słońce, przyniosę swoje serce w darze, 
Serce zranione, obolałe, bez oczekiwań i bez marzeń.
 Halina Surmacz 

Naszej Przyjaciółce i Koleżance

Elżbiecie Łowickiej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002-2014

i Jej mężowi Henrykowi oraz najbliższej rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia po śmierci jedynej , 

ukochanej córki

śp. Karoliny
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
Grzegorz Leonhard z Radnymi

Sołtysi

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci córki i żony

śp. Karoliny Łowickiej-Sytek

składamy Rodzicom Elżbiecie i Henrykowi Łowickim  
oraz Mężowi Krzysztofowi Sytek.

Sołectwo Jankowice

„ (…) I przekonaj, że tak ma być,
Że po słowach tych wciąż drży powietrze, 

Że odeszli po to, by żyć
I że odtąd żyć będą wiecznie …”

Łącząc się w bólu po stracie córki  

Państwu Elżbiecie i Henrykowi Łowickim 

najgłębsze wyrazy współczucia składa 
Sołtys i Rada Sołecka Ceradza Kościelnego

Naszej Koleżance

Marietcie Kilanowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia  
z powodu śmierci 

Matki 

składają Dyrektor  
oraz pracownicy  

Szkoły Podstawowej  
w Lusówku

Naszej Koleżance

Stanisławie Bogdziun
wyrazy głębokiego współczucia  

i słowa wsparcia z powodu  
śmierci męża 

śp. Władysława 
Bogdziuna 

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym 

Wyrazy głębokiego współczucia 
 dla Pani Maryli Urbaniak  

oraz Ewy, Renaty i rodziny,  
z powodu śmierci męża i ojca  

Eugeniusza Urbaniaka 

składa w imieniu własnym  
i mieszkańców Wysogotowa  

Elżbieta Szymkowiak  
– Sołtys 

Naszym Pracownikom

Danucie i Leszkowi Trafny

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki i Teściowej

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP-KOM Sp. z o.o.

 Wszystkim którzy uczestniczyli we mszy św. i ceremonii
pogrzebowej, za wyrazy współczucia, złożone wieńce i 

kwiaty, oraz ofiarowane msze św. za duszę

śp. Zofii Leśniewicz

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, władzom 
gminy, delegacji zakładu pracy, a w szczególności ks. 

Ignacowi Karge i proboszczowi Adamowi Przewoźnemu.
Serdeczne podziękowania składają  

mąż i córki z rodzinami.
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DAM PRACĘ
• Poszukujemy osób na stanowiska:  
Mechanik, Pomocnik mechanika, Bla-
charz. Praca na terenie Tarnowa Pod-
górnego. Możliwość zakwaterowania. 
Mile widziane prawo jazdy kat. B Tel. 
500 135 385
• Atrakcyjna praca - Firma sprzątająca 
zatrudni od zaraz osoby z orzeczeniem. 
Praca  na terenie: Tarnowo Podgórne, 
Mrowino i okolice. Kontakt: 500-307-
402
• Szlifiernia Cylindrów i Wałów Korbo-
wych Wysogotowo zatrudni mecha-
nika samochodowego ze znajomością 
regeneracji głowic samochodowych 
lub do przyuczenia 61/8143-555-7.00-
15.30
• Kierowcę kat. C zatrudnię. 506-07-
07-06
• Szlifiernia Cylindrów i Wałów Korbo-
wych Wysogotowo zatrudni mechani-
ka samochodowego do rozbiórki, mycia 
i weryfikacji silników od samochodów 
ciężarowych 61/8143-555 od 7.00-
15.30
• Poszukuje miłej oraz pracowitej eks-
pedientki do cukierni renomowanej 
marki poznańskiego cukiernika. Praca 
na cały etat /zmianowa. Praca Poznań-
-Baranowo. tel kontaktowy: 601-778-
321.Proszę przesłać CV na e-mail: art.
cafe@firma.pl

• Panie do pracy w ogrodnictwie przyj-
mę. 691-300-952
• Przyjmę pokojową do pracy na cały 
etat w Hotelu Orange w Przeźmiero-
wie, Prosimy przesyłać swoje CV na ad-
res: t.piatek@hotelorange.pl lub skła-
dać osobiście w recepcji Hotelu Orange 
Przeźmierowo.
• Firma TARMET przyjmie do pracy na 
stanowisku spawacz, ślusarz. tel. 602 
492 175
• Zatrudnimy osoby do prac przy zakła-
daniu i  pielęgnacji ogrodów. Serdecz-
nie zapraszamy do współpracy miłych 
i  pracowitych ludzi. Kontakt tel 669 
324 437
• Przyjmę Panią do sprzątania firmy 
w Wysogotowie 1 raz w tygodniu. tel. 
61 8143-555 w godz 7 - 15,30
• Firma szuka serwisanta z  podsta-
wową wiedzą z branży ciepłowniczej, 
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Kon-
takt: biuro@mpr-serwis.pl lub 798 591 
305.
• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. Tarnowo Podgórne ul. Poznań-
ska 147
• Przyjmę dyspozycyjną i  energiczną 
Panią do pracy przy sprzątaniu domu 
i  opiece nad dziećmi. Praca 3x w  ty-
godniu. Tarnowo Podgórne, tel. 664-
922-177

• Zatrudnię krawcowe, szwaczki, po-
moce krawieckie, praca stała. Prze-
źmierowo  tel. 61 8142 745
• Pracowników ogólnobudowlanych 
oraz cieślę zatrudnię 603 038 988
• Poszukujemy pracowników do ser-
wisu sprzątającego, chętnie z orzecze-
niem niepełnosprawności, na terenie 
Tarnowskich Term, dobre warunki pra-
cy, miła atmosfera, możliwość dofinan-
sowania z funduszu socjalnego.
• Firma produkcyjna z branży motory-
zacyjnej  zatrudni pracownika do ob-
sługi wtryskarki. Praca w  systemie 3 
zmianowym; nie wymagamy doświad-
czenia. Zapewniamy  przeszkolenie. 
Osoby chętne prosimy o kontakt tele-
foniczny lub o przesłanie CV. Mail: ka-
riera@nyila.pl; tel. 61 814 51 61, ul. To-
polowa 4, 62-090 Bytkowo.
• Agencja Ochrony zatrudni od zaraz! 
Mile widziane osoby z  orzeczeniem. 
Praca w ochronie na terenie: Tarnowo 
Podgórne, Wysogotowo i okolice. Kon-
takt: 531-533-200
• Zatrudnię nianię do opieki nad dwu-
letnim dzieckiem w  Chybach, 5 razy 
w tygodniu.Konieczne posiadania pra-
wo jazdy.tel.694-467-810
• Szukam opiekunki(emerytki) do star-
szej osoby po udarze. Przeźmierowo 
506 561 683
• Firma Karmelit przyjmie pracowni-
ków produkcji. Doświadczenie mile 

widziane ale niewymagane. Oferujemy 
dobre warunki pracy, cv proszę wysyłać 
na: kadry@karmelit.pl

SZUKAM PRACY
• Podejmę pracę w  biurze. Baranowo 
i okolice. 603-847-778
• Prace biurowe i  księgowe polecam. 
511 605 640
• Posprzątam biura. tel. kontaktowy 
504-319-329
• Wykonam wszelkie prace ogrodowe. 
Tel. 515-336-526
• Podejmę pracę chałupniczą 792 01 
99 93

Od 2013 roku Fundacja „Otoczmy Troską Życie” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
Wspierając Fundację promują Państwo nasze cele statutowe. Podstawowym celem Fundacji jest  
ochrona fenomenu życia – od poczęcia do naturalnej śmierci oraz stanie w obronie godności i praw 
każdej rodziny. Działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich i nauce Ojca Świętego  
Jana Pawła II, który powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 
Dotyczy to szczególnie tych, którzy dużo dostali od życia.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015

oraz darowizn na rzecz Fundacji.                         KRS 0000381138
www.troska-zycie.pl                                                  KONTO  97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca

Operatora Maszyny do cięcia wstęgi
oraz

Drukarza Fleksogra�cznego
lub

Pomocnika Drukarza Fleksogra�cznego
przedsiębiorstwo poligra�czne

w Tarnowie Podgórnym zatrudni.

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe kirunkowe,
dobrze widziana praktyka na maszynach drukujących.
Umiejętność szybkiego uczenia się.
Zgłoszenia na mail: alicja.kasprzak@prograf-�exo.pl

Wynajmę kawalerkę
ok. 22m2 w Tarnowie Podgórnym

ulica Rokietnicka 93

tel. 501 665 463
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Firma Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

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

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

lub Firma Karlik Spółka Jawna,
ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 

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

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Grupa Karlik Spółka Jawna przy 
ul. Kaliskiej 28 w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) 
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje 
nie będą podlegały zwrotowi. 

Wymagania: 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
będzie dodatkowym atutem • odpowiedzialność, 
rzetelność i sumienność • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • atrakcyjne 
wynagrodzenie • możliwość dalszego rozwoju • miejsce 
pracy: Baranowo

Grupa Karlik
poszukujemy kandydatów

na stanowisko:

Pracownika Myjni

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: praca@karlik.poznan.pl 
lub Grupa Karlik Spółka Jawna,
ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań

tel. 667 100 580

Operator wózka widłowego
Praca od zaraz w Wysogotowie

Grupa Progres (cert. 5088)
Proszę o wysłanie CV:

michal.jemialkowski@grupaprogres.pl

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

SPRZEDAŻ • KUPNO • WYNAJEM
Wysogotowo, ul. Skórzewska 37 lok. 8
tel. 61/278 79 52, 694 451 963, 509 516 222

- mieszkania
- domy
- działki
- lokale

Opieka BHP
601 288 007

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

Firma ISS
poszukuje Pracowników
do sprzątania obiektu

w Swadzimiu

Praca w godzinach 16.00-21.00 pon-pt.
Kontakt: 660 780 130

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
 tel.: 61 848 31 40, 669 996 401
 e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

Certyfi kat nr 49

PRACA!

Zatrudnimy Pracowników produkcji oraz magazynu 

w Brodziszewie k. Szamotuł
Wymagamy wykształcenia min. zawodowego oraz

doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach.

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
 tel.: 61 848 31 40, 669 996 401
 e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

Certyfi kat nr 49

PRACA!

M-Serwis zatrudni kobiety i mężczyzn  na stanowisko

• Monter podzespołów elektronicznych (praca w Sadach).
Oferujemy umowę o pracę tymczasową z możliwością podjęcia 

pracy stałej. Wymagamy zdolności manualnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

na stanowisko:

MONTER
WODOMIERZY

szczegóły: http://tp-kom.pl/bip/nabor_monter.php

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

Wynajmę dom, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka,

w Lusówku ul. Jankowicka 18
tel. 512 032 199



42       / sąsiadka~czytaj / marzec 2016

reklama

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

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

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie NAUKA

JAZDY
PRZEèMIEROWO

66 44 99 032

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
• nadzory • kosztorysy •

• doradztwo •

Oddam 
ziemię

516 066 984

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Remonty
wykończanie wnętrz

elewacje

Zakład ogólnobudowlany

WER-DOM

tel. 501 484 314
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Salon sprzedaży
ul. Rosnowska 16

62-052
KOMORNIKI

61 8630 123
509 461 559

SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ

509 461 559

WWW.BASENY.ELESTON.PL

WSZYSTKO DO BASENÓW

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

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

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

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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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

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

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

batu

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

P
R
O
M
O
C
J
A

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

Kobylniki,
ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

DOM SPRZEDAM

600 45 37 27

KOBYLNIKI
PARTEROWY 142/800

DOCIEPLENIA • ELEWACJE
BUDYNKÓW

OD 79 zł   

Z MATERIAŁEM

www.ptbud.pl 508-33-22-20

KÄRCHER

509 444 305

pranie tapicerki
samochodowej i meblowej
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Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

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

www.wist.poznan.pl

Rok za∏o˝enia 1992

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

z kuponem
rabat

HIT!!!
Doszczelnienie okien

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

• Moskitiery
• Markizy
• Okna PCV

ROLETY
ZEWNĘTRZNE

tel. 61 830-37-38

• Moskitiery
• Markizy
• Okna PCV
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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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Przyjmujemy zamówienia na 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 

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie

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

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.

ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU

Z ARTYKUŁAMI ZAGRANICZNYMI.

WIELKIE
PROMOCJE!!!

Firma MPR-Serwis
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ •

SERWIS URZĄDZEŃ:
• klimatyzacyjnych •
• wentylacyjnych •
• ciepłowniczych •

E-mail: biuro.mpr-serwis@o2.pl

tel. 798 591 305

Z tą reklamą  
dowolna kawa 15% taniej
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

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.

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

513 019 065
WWW.CZYSCIOSZKI.PL

info@czyscioszki.pl

- KOMPLEKSOWE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE
(sprzatanie domów, mieszkań, biur)

- PRANIE DYWANÓW I TAPICEREK
- OPIEKA NAD GROBAMI

sprzątamy BŁYSKawicznie

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

KONSTRUKTOR BUDOWLANY
PROJEKTOWANIE, DORADZTWO

SIEROSŁAW

SPRZEDAM
DZIAŁKI BUDOWLANE

660 324 888

Wynajmę 
piętro willi 

50 m2  
nie na cele mieszkaniowe  

– Przeźmierowo

tel. 604 61 37 89
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

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

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

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

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

Lusowo, ul. Wierzbowa 15
Tel. 691 042 124

www.eurodaistyl.pl

Gabinet
Kosmetyczny
Hanna Nałęcz

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

Zapraszamy na bezpłatny
przegląd stomatologiczny!

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

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

tel. kontaktowy 788-707-530

Działka do sprzedania!
Sierosław 681 m2, uzbrojona.

Nr działki 299. Cena do uzgodnienia.

Native English speaking classes
with native of Ireland.
Fun, structured lessons.

Minimum standard of English required.
tel. 579-136-752  –  Trevor

POZNAJ NASZE PASJE: DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

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

NOWE MIESZKANIA Z OGRODEM 
W  D O M A C H  S Z E R E G O W Y C H

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

www.modrzew-ogrody.pl
PROJEKT GRATIS PRZY NASZYM WYKONAWSTWIE

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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



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!


