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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 „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Pytania o integrację naszej gminnej komunika-

cji z systemem poznańskim padały od dawna. Dziś 
znamy jej ostateczny termin – od początku przy-
szłego roku do podróżowania po Aglomeracji Po-
znańskiej wystarczy nam jeden bilet – Karta PEKA. 
Wprowadzone zostaną nowe numery i trasy auto-
busów – ich przebieg podajemy na lamach gazety. 
O korzyściach płynących z integracji będziemy in-
formować wspólnie: Gmina, TPBUS i ZTM.  

To nie koniec zmian – 1 stycznia rusza również 
nowy system gospodarki odpadami w naszej Gmi-
nie. I choć my, mieszkańcy, tego nie odczujemy,  
to jednak trzeba złożyć nowe deklaracje „śmiecio-
we”. Czasu na wypełnienie dokumentów nie zosta-
ło wiele.  

Zmieniamy się i my – oddajemy w Państwa ręce 
gazetę w nowej szacie graficznej, mając nadzieję, 
że przypadnie ona do gustu. Czekamy na Państwa 
opinie i wskazówki.

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy  
w Filii w Przeźmierowie: 14 listopada  

i 5 grudnia w godz. 15.00-17.00
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~ pytanie do wójta

Skąd pochodzi brzydki zapach w Sadach?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Rzeczywiście w okresie wiosenno-letnim przeprowadzona została gruntow-
na modernizacja przepompowni ścieków w Sadach, m.in. studnia wewnątrz 
przepompowni została oczyszczona i wymieniono podstawy (zamki) ko-

twiące pompy. Dla dodatkowego uszczelnienia przepompowni wymieniono pokry-
wę włazu na wykonaną z tworzywa sztucznego, która nie ulega procesom koro-
zji.  Realnym efektem była zauważalna poprawa w zakresie emisji odorów. 

Jednocześnie stale zwiększa się ilość ścieków przekazywanych do przepompow-
ni w Sadach i dalej do oczyszczalni w Tarnowie Podgórnym. To z kolei wymaga 
zmiany ilości dozowanych substancji antyodorowych. Obecnie Spółka dopasowuje 
dawki tych substancji, by ograniczyć wyziewy odorów zarówno na przepompow-
ni w Sadach. Stąd pojawiające się nieprzyjemne zapachy. Aby je ograniczyć TP-
-KOM w przepompowniach oraz studzienkach kanalizacyjnych zainstaluje dodatko-
we maty antyodorowych. 

~ Waldemar Nowak 
Prezes TP-KOM 

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

Przy planowaniu rozbudowy szkoły w Lusowie brane były pod uwagę dwie 
koncepcje lokalizacji nowego skrzydła: od strony jeziora bądź od frontu. 
Rzeczywiście prowadzenie rozbudowy od strony jeziora nie miałoby takiego 

wpływu na kwestię dowożenia dzieci. Jednak dość zgodnie oceniono, że dla funk-
cjonalności szkoły po rozbudowie korzystniejsza jest lokalizacja od frontu. 

Niestety na czas budowy jest ona bardziej uciążliwa, przede wszystkim dlatego, 
że zaplecze budowy musi znajdować się bezpośrednio w jej sąsiedztwie. Najbliższe 
miejsca do parkowania samochodów są na Placu im. Gen. J. Dowbora Muśnickie-
go. Nie wolno zajmować zatoki autobusowej, która jest niezbędna dla bezpiecznego 
wsiadania i wysiadania pasażerów autobusów szkolnych, zwłaszcza tych najmłod-
szych. 

Proszę o wyrozumiałość dla tej sytuacji. Mam nadzieję, że za rok będziemy mieli 
przestronniejszą i bardziej funkcjonalną szkołę. I to będzie nagrodą za teraźniejszy 
trud.

Skąd pochodzi brzydki 
zapach w okolicy starego 
wiaduktu w Sadach 
(nad drogą krajową 92) 
wydobywającego się z 
kanalizacji. Jakiś czas temu 
były tam prowadzone prace 
i wtedy to pomogło, ale teraz 
problem powrócił.  

Trwa rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Lusowie, z 
czego bardzo się cieszymy. 
Niestety na plac budowy 
przeznaczono parking, 
przez co nie ma miejsca, 
by podjechać autem i 
odprowadzić dziecko 
wzrokiem do drzwi szkoły 
nie ma. 
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~ aktualności

Baranowo
Trwają prace przygotowawcze przy budowie 
świetlicy

Rozpoczęto przebudowę ul. Przemysława i 
Wspólnej

Zakończono utwardzanie ścieżki do „Akademii 
Pitagorasa”

Trwa opracowanie projektu budowy szkoły pod-
stawowej

Batorowo
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Widok 

Ceradz Kościelny
Brak ofert w przetargu na wykonanie termomo-
dernizacji budynku szkoły podstawowej – realiza-
cję przesunięto na 2017 r.

Chyby
Trwa budowa chodnika ul. Szkolnej

Ogłoszono przetarg na wykonanie nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

Zakończono utwardzanie ul. Bagiennej

Góra
Trwa przebudowa ul. Szkolnej

Przygotowano zaproszenie do składania ofert 
na wykonanie kontenera wystawienniczego dla 
wozu strażackiego.

Jankowice
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Tarnowo Pod-
górne z Jankowicami.

Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

Trwa opracowanie dokumentacji na urządzenie 
placu zabaw, ścieżki sprawnościowej i parku li-
nowego.

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z 
Tarnowem Podgórnym 

Rozpoczęto przebudowę świetlicy wiejskiej

Lusowo
Trwa opracowywanie projektu kolejnego etapu 
budowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej (Lu-
sowo – Tarnowo Podgórne)

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy ul. Ogrodowej i Zakrzewskiej

Lusówko
Przygotowanie do ponownego przetargu na bu-
dowę ul. Przystaniowej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Spotkanie inaugurujące działal-
ność Filii w nowym miejscu w bu-
dynku B Urzędu Gminy Tarno-

wo Podgórne odbyło się 27 września. 
Udział w nim wzięli: gospodarz miej-
sca Wójt Tadeusz Czajka, Starosta Po-
znański Jan Grabkowski oraz Wójtowie: 
Dopiewa Adrian Napierała i Rokietnicy 
Bartosz Derech. 

Starosta Jan Grabkowski podkreślił, 
że rozwijanie Filii jest wyrazem bardzo 
dobrej współpracy Starostwa z Gminą 
Tarnowo Podgórne. Rozszerzenie po-
wierzchni udostępnianej przez Gminę to 
odpowiedź na ogromne zainteresowanie 
mieszkańców korzystaniem z usług tej 
placówki. 

Wójt Tadeusz Czajka zaznaczył, że 
wyznaczenie w Filii odrębnego sta-
nowisko do obsługi firm wpisuje się 
w gminną strategię wspierania przed-
siębiorczości (wkrótce w Urzędzie 
Gminy rozpocznie bowiem działalność 
Tarnowskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości, które docelowo mieścić 
się będzie po sąsiedzku, również w bu-
dynku B).

Symboliczne przecięcie wstęgi ofi-
cjalnie rozpoczęło pracę Filii w no-
wym miejscu. Obecnie pracuje tu 6 
osób (przygotowano 7 stanowisk).  Fi-
lia otwarta jest w poniedziałek w godz. 
9.00-16.30 oraz wtorek – piątek w godz. 
8.00 – 15.00. ~ ARz

Filia Wydziału Komunikacji 
– tarnowska Filia Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego działa na większej 
powierzchni

Co dalej z gminną oświatą?

Likwidacja gimnazjów i powrót 
do starego systemu ośmioletniej 
szkoły podstawowej wydaje się 

być nieunikniony. Proponowane przez 
rząd zmiany zburzą dotychczasowe bar-
dzo dobre funkcjonowanie wszystkich 
naszych placówek szkolnych. 

Czekają nas nowe, trudne wyzwania. 
Musimy poszukać rozwiązań, które zmi-
nimalizują negatywne skutki likwidacji 
gimnazjów. Konieczna będzie zmiana 
przeznaczenia budynków oraz ustalenie 
nowych obwodów szkolnych. Odbędzie 

się to w wyniku szerokiej konsultacji ze 
społecznościami szkół – rodzicami i ra-
dami pedagogicznymi. Po pierwszych 
spotkaniach ze środowiskami gimna-
zjalnymi w Tarnowie Podgórnym i Ba-
ranowie uzgodniono, że obiekty będą 
przekształcone w szkoły podstawowe. 

O kolejnych krokach będziemy in-
formować na stronach gminnych oraz 
w „Sąsiadce – Czytaj.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta
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~ aktualności

W sobotę, 10 września, na obiekcie 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 
8 Państwowej Straży Pożarnej w Bole-
chowie odbył się kolejny rodzinny pik-
nik pod hasłem: „Bezpieczni w powie-
cie poznańskim”. Piknik stanowił dobrą 
okazję do świetnej zabawy dla dzieci i 
młodzieży, ale był również formą edu-
kacji w zakresie bezpieczeństwa – głów-
nie pożarowego – ale nie tylko zarówno 
dla dzieci jak i ich rodziców. Uczestni-
cy pikniku mieli okazję obejrzeć m.in. 
pokaz dynamiczny ratownictwa che-
miczno-ekologicznego straży pożarnej, 
wspinanie się strażaków na trzecie pię-
tro wspinalni przy pomocy drabiny ha-
kowej, a także bieg na torze przeszkód. 
Atrakcją były też bojowe pojazdy woj-
skowe, strażackie i policyjne.  

Głównym momentem pikniku z punk-
tu widzenia ochotników z 32 jednostek 

OSP z 14 gmin 
Powiatu Poznań-
skiego było prze-
kazanie przez wy-
stępującego w roli 
gospodarza wice-
starostę poznań-
skiego Tomasza 
Łubieńskiego no-
woczesnych pił 
ł a ń c u c h o w y c h 
do cięcia drew-
na, które zważyw-
szy na coraz czę-
ściej przechodzące 
przez obszar na-
szej Gminy wichury i burze – mogą być 
bardzo przydatne  podczas likwidacji 
skutków ich działania.

Dwie piły przeznaczone dla jednostek 
OSP, które nie są w Krajowym Syste-

mie Ratowniczo-Gaśniczym,  odebrali z 
dużą satysfakcją prezesi: OSP Lusowo 
Marian Walczak i OSP Ceradz Kościel-
ny Dawid Czepczyński.

 ~ Andrzej Goszczyński

Sprzęt dla OSP naszej Gminy

Zdecydowaną większością głosów 
Rada Gminy przyjęła nowy plan 
zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu, leżącego w Baranowie 
w rejonie ul. Szamotulskiej, należącego 
do spółki Agrobex. Na ok. 5 hektarach 
powierzchni wyznaczono niewielki ob-
szar, przeznaczony na usługi zdrowia 
i oświaty. Pozostały teren przeznaczono 
na zabudowę jednorodzinną, wolnosto-
jącą.

Natomiast uchwalony przez Radę akt 
prawa miejscowego nie wygasza po-
zwoleń na budowę uzyskanych wcze-
śniej, w oparciu o stary plan z 2000 r. 
Właściciel terenu i jednocześnie in-
westor jest w posiadaniu pozwolenia 
na budowę 9 budynków na obszarze  
2,2 ha, w których przewiduje się 348 lo-
kali (apartamentów). Dotychczas zreali-
zowano dwa budynki po 30 lokali każ-
dy. 

Przyjęty plan zagospodarowania spra-
wia, że pozostały teren (ok. 2,0 ha) 
może być teraz wykorzystany wyłącz-
nie na zabudowę jednorodzinną. 

~ ARz

Nowy plan dla Szamotulskiej
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~ aktualności

Przeźmierowo
Przygotowanie do przetargu na przebudowę ul. 
Orzechowej wraz z parkingiem

Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. 
Leśnej

Zakończono opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Wysogotowskiej

Zakończono przebudowę ul. Jagodowej.

Rozpoczęto modernizację schodów wejściowych 
do szkoły podstawowej

Ogłoszono ponowny przetarg na przebudowę 
(rewitalizację) Parku im. St. Kanikowskiego

Sady
Na ukończeniu opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę chodnika przy ul. Poprzecznej (dojście 
do przystanku)

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła dro-
gowego na drodze krajowej nr 92

Sierosław
Otwarto oferty w przetargu na budowę budyn-
ków komunalnych w Sierosławiu

Tarnowo Podgórne
Trwają przebudowy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, 
Gerberowa, Modrakowa 

Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na budowę 
budynku komunalnego przy ul. Krętej

Zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej 
na budowę Środowiskowego Domu Samopomo-
cy dla osób niepełnosprawnych

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę bu-
dynku wielorodzinnego przy ul. 25 Stycznia

Opracowano koncepcję na przebudowę Parku 
700-lecia

Wysogotowo
Trwa przebudowa ulicy Wierzbowej

Trwa aktualizacja dokumentacji na budowę 
oświetlenia na ul. Skórzewskiej

Pozostałe
Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych

Podczas Kongresu Regionów, 
który odbywał się w dniach 26 i 27 
września we Wrocławiu, ogłoszo-
no wyniki rankingu Miast Atrak-
cyjnych dla Biznesu, wykonanego 
przez redakcję Forbesa i Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej. 

Najważniejszym czynnikiem ana-
lizowanym w rankingu jest wskaź-
nik przyrostu firm w  przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców. Laureatów 
wyłoniono w  czterech kategoriach 
w  zależności od liczby mieszkań-
ców:

- ponad 300 000 mieszkańców, 
- 150 000 – 300 000 mieszkańców, 
- 50 000 – 150 000 mieszkańców, 
- do 50 000 mieszkańców.
Naszą Gminę oceniano w czwar-

tej kategorii, w której, jak pokazują 
wyniki rankingu, w  2015 roku naj-
więcej firm w przeliczeniu na 1 000 
mieszkańców powstało w  Leszno-
woli – 17,23 (ogółem 439 podmio-
tów). Następne w  kolejności jest 

Tarnowo Podgórne – 5,59 firm (151 
podmiotów). Nagrody zostały wrę-
czone podczas Kongresu Regionów 
we Wrocławiu. Naszą odebrał Wójt 
Tadeusz Czajka.

Podczas Kongresu odbyły się 
również tematyczne panele dys-
kusyjne. Wójt Tadeusz Czajka 
uczestniczył w  dyskusji „Liderzy 
drugiej linii – zastępcy czy na-
stępcy?”, prowadzonej przez Ka-
tarzynę Czaykę-Chełmińską, Wi-
ceprezes Zarządu Fundacji Szkoła 
Liderów. Pozostałymi panelistami 
byli: Zastępca Prezydenta Słupska 
Krystyna Danilecka-Wojewódzka 
i Burmistrz Miasta Jawora Emilian 
Bera. Rozmawiano o powodach an-
gażowania się w działalność samo-
rządową oraz przyjętych zasadach 
tworzenia zespołu. Przedyskuto-
wano także propozycję ogranicze-
nia liczby kadencji liderów samo-
rządowych.

 ~ ARz

Atrakcyjność 
potwierdzona nagrodą

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza na BIESIADĘ PRZY 
GOLONCE, która odbędzie się 29 października w godz. 19.00 - 24.00. 
Przygrywać będzie Zespół Bugaje. Koszt uczestnictwa 50 zł/osoby. 

Zgłoszenia, szczegóły oraz wpłaty przyjmuje Piotr Owczarz, tel. 603 601 933.
~ Jacek Pietrucha

Biesiada przy Golonce
Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Od lewej: Burmistrz Jawora Emilian Bera, Prezydent Słupska Robert Biedroń, 
Wiceprezes Szkoły Liderów Katarzyna Czayka-Chełmińska, Wójt Tadeusz Cajka
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~ aktualności

Aż 12 projektów zgłoszono w pierwszej edycji Bu-
dżetu Inicjatyw Społecznych. Po przeanalizowaniu 
wszystkich pod względem formalnym okazało się, że 

6 z nich może zostać poddane pod głosowanie mieszkańców. 
Odrzucone projekty nie zawierały wystarczającej liczby pod-
pisów osób popierających projekt albo dotyczyły wydatków 
inwestycyjnych. Listę projektów zakwalifikowanych do gło-
sowania prezentujemy poniżej. 

Wójt już wydał zarządzenie w sprawie terminu i miejsca prze-
prowadzenia głosowania nad projektami. Głosowanie rozpocz-
nie się 28 października i potrwa do 10 listopada. Głosować bę-
dzie można zarówno bezpośrednio poprzez wypełnienie Karty 
do głosowania lub on-line poprzez specjalnie przygotowany for-
mularz (ta możliwość zarezerwowana jest dla posiadaczy Karty 

Mieszkańca). Papierowe karty należy wrzucać do specjalnych 
urn, ustawionych w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym lub we Filii Urzędu w Przeźmierowie. 
Będzie można zagłosować tylko na jeden, wybrany projekt. 

W pierwszej edycji do rozdysponowania jest 25 tys. zł,  
co oznacza, że nie wszystkie pomysły będą zrealizowane w 
ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych. Każdy głos ma zatem 
znaczenie.  

Wszystkie informacje (w tym lista projektów, wzór karty do 
głosowania, zarządzenia i regulaminy) znajdują się na stronie 
internetowej Gminy www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce 
Budżet Inicjatyw Społecznych.

~ ARz 

L.p. tytuł i opis projektu dane pomysłodawcy kwota z BIS

1 Biesiada u sąsiada - integracja mieszkańców Przeźmierowa z ulic: Jarzębinowej, Kościelnej, 
Ogrodowej, Brzozowej, Wysogotowskiej, Sadowej,Świerkowej i sąsiednich. Konkursy, opo-
wiadanie kawałów, loteria fantowa, biesiada, tańce i muzyka. Lokalizacja: parking przy ul. 
Jarzębinowej 

Ireneusz Rembalski
Przeźmierowo

4.300 zł

2 Koncert pt. „Parafia to My” - specjalny koncert na podsumowanie obchodów 1050 rocznicy 
Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, konwencja humorystyczna, koncert będzie pre-
zentem od osób zaangażowanych dla mieszkańców oraz promocją pozytywnych wartości. 
Termin wydarzenia styczeń 2017 r. 

Maciej Narożny
Przeźmierowo

6.000 zł

3 Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej (cykl turniejów) - celem jest 
propagowanie zdrowego stylu  życia i rozwoju fizycznego osób w każdym wieku oraz roz-
powszechnienie możliwości korzystania z obiektów do gry w siatkówkę plażową na terenie 
Gminy. Lokalizacja: Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa - boisko do siatkówki, Lusowo - plaża, 
Tarnowskie Termy - boisko do siatkówki

Błażej Szubstarski
Tarnowo Podgórne

6.000 zł

4 Zawody wędkarskie dla wędkarzy przede wszystkim z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, 
rozegranie zawodów w kategorii seniorów, kobiet i młodzieży w jednej 4-godzinnej turze, 
zakończone poczęstunkiem oraz dekoracją zwycięzców. Cel - integracja środowiska wędkar-
skiego Gminy, lokalizacja: zbiornik retencyjny w Baranowie 

Zdzisław Braciszew-
ski
Tarnowo Podgórne

1.000 zł

5 Integracja Wolontariuszy „Dajesz - Otrzymujesz”- projekt jest podziękowaniem dla tych, 
którzy poświęcają swój czas bezinteresownie na działania na rzecz lokalnej społeczności. Ma 
on również zachęcić innych do takiej postawy. Wyjazd integracyjny 2-dniowy dla 56 osób do 
Wrocławia - m.in. zwiedzanie miasta, zoo, Afrykanarium, Panorama Racławicka

Małgorzata Raci-
borska
Przeźmierowo

14.712 zł

6 Kalejdoskop kulturalno-oświatowy - projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym (około 
50 uczestników z Ceradza Kościelnego, Jankowic i innych miejscowości gminy) zawiera róż-
norodne spotkania autorskie, warsztaty, konkursy z nagrodami, podróże do świata sztuki i 
nauki, wyjazdowa lekcja muzealna, lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym, 
Poznań- Teatr, Muzeum.

Alicja Winiarska
Baranowo

3.600 zł

PODSUMOWANIE 35.612 zł

Zagłosuj na pomysł sąsiada

Mieszkańcy Gminy mogą ko-
rzystać z bezpłatnych szcze-
pień przeciwko grypie i pneu-

mokokom. 
Szczepienia przeciwko grypie: 

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„SALUBER” w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Sportowej 1, bezpłatnie dla 
osób powyżej 65 roku życia, finanso-
wane przez Gminę Tarnowo Podgórne, 

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
VITA-LONGA w Przeźmierowie przy 
ul. Ogrodowej 13, bezpłatnie dla osób 
powyżej 50 roku życia, finansowane 
przez Powiat Poznański. 
Szczepienia przeciwko 
pneumokokom: 

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„SALUBER” w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Sportowej 1, bezpłatnie 

dla dzieci urodzonych w latach 2012 
i 2013, finansowane przez Gminę Tarno-
wo Podgórne, 

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
VITA-LONGA w Przeźmierowie przy 
ul. Ogrodowej 13, bezpłatnie dla dzie-
ci urodzonych w latach 2008-2014, fi-
nansowane przez Powiat Poznański. 

~ ARz (info WSO)

Zaszczep się i bądź zdrów
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Hala sportowa OSiR, Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15 

MISTRZOSTWA POLSKI
W 

TANCACH  STANDARDOWYCH

Sobota     29.10.2016 Niedziela 30.10.2016

Eliminacje          godz. 10
Gala Taneczna   godz.   18

Eliminacje          godz. 10
Gala Taneczna   godz.   18

Okrêg Wielkopolski PTT
Szko³a Tañca Bellcanto

Organizatorzy: 
60 LAT POLSKIEGO

TOWARZYSTWA 

TANECZNEGO

6 października w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze po-
siedzenie Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
Swoich reprezentantów mają w niej wszystkie lokalne 

organizacje, działające na rzecz osób starszych: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i siedem klubów seniora. 

Na inaugurującym posiedzeniu wybrano Zarząd Rady: Prze-
wodniczącym został Julian Kiełczewski z Koła Seniorów 
w Przeźmierowie, a jego zastępcami: Danuta Czajka z Koła 
w Przeźmierowie i Leszek Majewicz z UTW. Ustalono także, 
że posiedzenia odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. 

Rada Seniorów została powołana dla wzmocnienia lokal-
nych działań na rzecz osób starszych, w szczególności do po-
dejmowania inicjatyw na rzecz integracji i aktywizacji tego 
środowiska. Swoim zainteresowaniem radni chcą objąć za-
równo tych, którzy są zrzeszeni w lokalnych organizacjach, 
jak i tych, którzy dotychczas nie angażowali się w działalność 
kół czy klubów. Jak wielokrotnie podkreślano na pierwszym 
posiedzeniu Rada reprezentuje wszystkich seniorów naszej 
Gminy. 

~ ARz

Powstała Rada Seniorów 
Kącik Seniora

Przed nami Mistrzostwa Polski’ 2016 w tańcu towarzy-
skim Polskiego Towarzystwa Tanecznego w stylu stan-
dardowym – eliminacje do mistrzostw świata 2016 Tar-

nowo Podgórne
Serdecznie zapraszamy na wyjątkową imprezę sportową – 

mistrzostwa tańca towarzyskiego w stylu standardowym na 
najwyższym światowym poziomie. Piękne panie w nieco-
dziennych strojach i przystojni panowie w eleganckich fra-
kach! Olśniewające kreacje wieczorowe! Najlepsi tancerze 
i tancerki naszego kraju! Rytmy walca, tanga, fokstrota! 

To wszystko będzie można obejrzeć w dniach 29 i 30 paź-
dziernika w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 
15. W godzinach od 10.00 do 17.00 odbędą się eliminacje do 
mistrzostw świata, natomiast o 18.00 zapraszamy na galę ta-
neczną, podczas której wyłoniony zostanie Mistrz Polski 2016 
roku.

Po dwudziestu latach Wielkopolska znów staje się organiza-
torem tego typu imprezy. Warto zaznaczyć, że Gmina Tarno-
wo Podgórne została wyróżniona, bowiem tylko najlepszym 
powierza się  przygotowanie i przeprowadzenie turnieju tań-
ca towarzyskiego. Od 2003 roku w halach OSiR-u odbywa-
ły się taneczne imprezy międzynarodowe, mistrzostwa Polski, 
Grand Prix Polski w tańcu nowoczesnym i towarzyskim we 
wszystkich stylach tanecznych, jak też turnieje integracyjne 
dla par tańczących na wózkach. Tym razem do stolicy Gminy 
przyjedzie około 300 najlepszych par (kategorie: dzieci, junio-
rzy, dorośli, seniorzy), spośród których zostanie wyłoniona re-
prezentacja Polski na tegoroczne mistrzostwa świata. 

Gorąco zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do udziału 
w tej barwnej i niezwykłej imprezie!

Organizatorami  Mistrzostw są Wielkopolski Okręg Tanecz-
ny PTT i Szkoła Tańca Bellcanto przy wsparciu  Gminy Tar-
nowo Podgórne.

~ Bogusława Świekiel

Najlepsi tancerze 
przyjadą  

do Tarnowa Podgórnego

Skład Rady Seniorów  
Gminy Tarnowo Podgórne

1.  Julian Kiełczewski – Koło Seniora w Przeźmierowie 
(Przewodniczący)

2.  Danuta Czajka – Koło Seniora w Przeźmierowie (Zastęp-
ca Przewodniczącego)

3.  Leszek Majewicz – UTW Tarnowo Podgórne (Zastępca 
Przewodniczącego)

4. Elżbieta Biniek – UTW Tarnowo Podgórne 
5. Paweł Kawicki – Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie 
6. Józefa Majchrzak – Klub Seniora w Sadach 
7. Teresa Michalak – Klub Seniora w Baranowie 
8. Kazimiera Papych – Klub Seniora w Rumianku 
9. Jędrzej Rost – Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym 
10. Ewa Stefaniak-Grabarczyk – UTW Tarnowo Podgórne 
11. Irena Szewczyk – UTW Tarnowo Podgórne 
12. Jacek Wojciechowski – Koło Seniora w Przeźmierowie 
13. Maria Zielińska – Klub Seniora „Senio-Rita” w Lusówku 
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W sobotę, 1. października, chwilę po godzinie 15, po-
przez wody jeziora niosły się na całą wioskę dźwię-
ki pięknych utworów muzycznych w wykonaniu 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 
Obwieszczały one otwarcie kapitalnie wyremontowanej świe-
tlicy wiejskiej, znajdującej się w części pałacu (drugą część 
budynku zagospodarowała prywatna szkoła podstawowa).

Po krótkim przemarszu orkiestry, zaproszonych gości i licz-
nie zgromadzonych mieszkańców Lusówka, nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi.  Aktu tego dokonali: Wójt Tadeusz 
Czajka, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard, 
Radny Józef Szewczyk, Sołtys Lusówka Zdzisława Piszczyń-
ska i Przewodniczący Rady Sołeckiej Antoni Andrzejczak.

Podniosłym akcentem wydarzenia było poświęcenie obiek-
tu, dokonane przez entuzjastycznie powitanego księdza 
Ignacego Karge. Po okolicznościowych przemówieniach, 
podziękowaniach i życzeniach nastąpiła część artystyczna – 
interesujące przedstawienie zaprezentowały dzieci z prywat-

Świetlica na nowo w Lusówku

nej szkoły „Kuźnia Talentów”. Ciekawym występem popisały 
się również tarnowskie Mażoretki.

Dalsza część uroczystości przeznaczona była na zwiedzanie 
obiektu i otoczenia (siłowni w parku i plac zabaw dla dzieci) 
oraz na kawę i smaczne placki, upieczone przez mieszkanki 
Lusówka. Chętnym do tańca przez kilka godzin przygrywała 
kapela „Piaskowianie”. 

Kilka pełnych wzruszeń i emocji godzin minęło jak parę 
minut. Dziękujemy za remont, za piękną świetlicę i otoczenie 
lokalu, a Radzie Sołeckiej i mieszkańcom za zaangażowanie 
w przygotowanie uroczystego otwarcia świetlicy.

~ Zdzisława Piszczyńska – Sołtys

Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
przystąpiło do opracowywania pro-
jektu Planu Zrównoważonej Mobilno-
ści Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania (MOF) na 
lata 2016-2025 wraz z  Prognozą Od-
działywania na Środowisko projek-
tu Planu Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej.

To opracowanie ma na celu m.in. 
stworzenie zintegrowanego podej-
ścia do zagadnień transportowych 
na terenie MOF oraz spójne plano-
wanie inwestycji w tym zakresie we 
wszystkich dwudziestu dwóch gmi-
nach, współtworzących obszar Me-
tropolii.

Do końca października osoby zain-
teresowane mogą zapoznać się z tre-

ścią wyżej wymienionych projektów 
dokumentów, które udostępnione 
zostały w  siedzibie Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań przy ul. Prym. St. 
Wyszyńskiego 8 w Poznaniu, a także 
w Urzędzie Gminy w pok. 5 w Budyn-
ku C przy ul. Poznańskiej 94.

Uwagi i  opinie do projektu Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
i  Prognozy oddziaływania na środo-
wisko można składać w w/w terminie 
w następujące sposoby:

•  pocztą tradycyjną na adres: AT-
MOTERM S.A., ul. Łangowskiego 
4, 45-031 Opole, 

•  osobiście w siedzibie Stowarzy-
szenia Metropolii Poznań, ul. 
Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go 8, 61-124 Poznań lub w trakcie 

spotkań konsultacyjnych w gmi-
nach,

•  w formie elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicz-
nym poprzez formularz uwag 
online zamieszczony na stronie 
internetowej: mobilność.metro-
poliapoznan.pl w zakładce Kon-
sultacje społeczne.

W ramach konsultacji społecznych 
gminach Metropolii Poznań przepro-
wadzone zostaną spotkania konsul-
tacyjne – w  Tarnowie Podgórnym 
zaplanowano je na 24 października 
w sali nr 21 w budynku C Urzędu Gmi-
ny (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
94) – początek o 16.30.

~ ARz (info FU)

Powstaje Plan Mobilności Miejskiej 

Pałacyk Plucińskich 
w Lusówku odzyskał 

dawny blask
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Tegoroczny festyn rodzinny połączony ze Świętem 
Latawca upływał pod hasłem: „Polanie na polanie”. 
Barwny korowód, pełen średniowiecznych dam, ry-

cerzy i wojów przeszedł ulicami Przeźmierowa spod Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera do parku im. St. Kanikowskiego. 
Nauczycieli, rodziców i uczniów ze sceny witali Wójt Tadeusz 
Czajka, dyrektor szkoły Renata Duszczyk, sołtys Przeźmiero-
wa Katarzyna Preyer i Henryk Witkowski – przewodniczący 
Komisji Oświaty w Radzie Gminy. 

W sobotę 17 września park zamienił się w żywą wioskę śre-
dniowieczną. 

Najpierw zajrzyjmy do pracowni garncarza. To tu można 
było dowiedzieć się, w jaki sposób powstawała wczesnośre-
dniowieczna ceramika. W tradycyjnej kuźni kowal opowiadał 
o swojej pracy, prezentował narzędzia i wyroby. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się pokaz kunsztu płatnerza wyrabiają-
cego miecze, noże, topory, hełmy i zbroje.

W średniowiecznej alejce kwitło bednarstwo, kołodziej-
stwo i snycerstwo. Odbywały się też pokazy życia obozowego 
(rozniecanie ognia krzesiwem i krzemieniem, rąbanie drew-
na, rozpalenie ogniska, przygotowanie strawy) oraz uzbroje-
nia i rzemiosła wojennego w wykonaniu grupy wojów. Kto 
chciał, mógł zajrzeć do oryginalnej jurty i zagrody z owiecz-
kami i kozami.

Nie zabrakło także rozrywki – bawili nas kuglarze, kome-
dianci. Chętni włączali się w zabawy plebejskie, średnio-
wieczne gry planszowe, wspólne muzykowanie w rytm około 
40 bębnów. 

Tu i ówdzie unosiły się średniowieczne zapachy: wędzo-
nych na gorąco i zimno wędlin, ryb, serów, wyrobów pszcze-
larskich, ziół i mazideł czy gotowego dziegciu.

Popularną we wczesnym średniowieczu metodą robienia fil-
cu na mokro można było wykonać pamiątkowe etui na telefon, 
piłeczkę dla kotka, poduszeczkę na szpilki. Niektórzy uczest-
niczyli w motankach – warsztatach motania lalek z gałganków 
i/lub słomy, inni tworzyli własną, wyjątkową apaszkę metodą 
shibori. Zorganizowano trzy bloki warsztatowe: gobelin, kraj-
ka, techniki wyplatania – ręce jako iglice. Można było przeżyć 
przygodę z papierem, nauczyć się  tradycyjnej techniki wypla-

tania koszyczków, biżuterii, drobnych przedmiotów. Jednym 
słowem – dla każdego coś miłego.

Oczywiście tradycji nie stałoby się zadość, gdyby miesz-
kańcy Przeźmierowa i okolic, żegnając się z latem, nie popro-
wadzili rozmowy „z niebem między sznurkiem a znikającym 
latawcem”. Podczas corocznego konkursu pięknie ozdobione 
latawce poszybowały w niebo niczym ptaki. 

W tradycję piknikową już na trwałe wpisało się śniadanie na 
trawie. Czegóż tu nie było? Na stołach, kocach, ławkach za-
gościły średniowieczne wiktuały – półmiski z własnoręcznie 
pieczonym chlebem, smalec, miód, sery, wędliny, podpłomy-
ki, kosze z owocami. 

Muzycznie, kolorowo, a przede wszystkim wesoło poże-
gnaliśmy lato i uczciliśmy obchody 1050 rocznicy chrztu Pol-
ski. Cieszy fakt, że na zaproszenie dyrektor Renaty Duszczyk 
odpowiedziało tak wielu uczniów, ich rodziców, krewnych 
i znajomych. Serdecznie dziękujemy organizatorom pikniku 
– Radzie Sołeckiej Przeźmierowa oraz Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej im. A. Fiedlera – wspieranych przez Gminę, Fun-
dację Dream Up, OSiR i GOK Sezam. Zachęcamy również 
do obejrzenia obszernej fotorelacji na stronie szkoły www.
spprzezmierowo.pl 

~ Aleksandra Filipek

„Polanie na polanie”
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Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach umożliwiła naszej Gminie zlecenie bez 
przetargu własnej spółce – Tarnowskiej Gospodarce 

Komunalnej TP-KOM – obsługę systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów). 
W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpie-
niu ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów „Selekt”. Nowy system rusza 1 stycznia 2017 r.

Co oznacza on dla mieszkańców?
Po pierwsze: częstotliwość odbioru i stawki opłat pozostają 

bez zmian. 
Po drugie: konieczne jest złożenie NOWEJ deklaracji 
Po trzecie: każdy, kto złoży deklarację, otrzyma NOWY nu-

mer konta do uiszczania należnych opłat. 
Do końca października deklaracje zostaną dostarczone 

przez Pocztę Polską do właścicieli nieruchomości zamiesz-

kałych. Będzie ona również dostępna w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy, w Filii Urzędu w Przeźmierowie 
oraz u sołtysów, a także – w wersji elektronicznej – na na-
szej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce Ochrona Środowiska. Wypełnione deklaracje należy 
do 10 listopada 2016 r. dostarczyć (osobiście lub listownie) 
do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne), do Filii Urzędu w Przeźmierowie lub 
przekazać sołtysom.

Uwaga: Systemem objęte będą tylko nieruchomości za-
mieszkałe. Firmy oraz właściciele nieruchomości tzw. nie-
zamieszkałych są zobowiązani do zawarcia odrębnej umowy 
z firmą, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej 
dostępnego w zakładce Ochrona Środowiska.

~ Piotr Kaczmarek
II Zastępca Wójta

11 listopada o godzinie 14.00 rozpocznie się „V Nie-
podległościowy Turniej w kopa” o Puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki.

Po raz kolejny sympatyków tej starej gry karcianej serdecz-
nie zapraszamy do Tarnowa Podgórnego do sali GOK w Tar-
nowie Podgórnym przy ul. Ogrodowej 14. 

Turniej zostanie zorganizowany w kategorii „As-trzy dy-
chy”.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 listopada pod numerem 
telefonu 61 8 959 231.

~ A.W. 

Uwaga  
– odbiór odpadów po nowemu!

Niepodległościowy Turniej w kopa

Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne podjęła uchwałę na temat 
zasad udzielania dotacji na fi-

nansowanie (lub dofinansowanie) kosz-
tów wymiany systemów ogrzewania 
w budynkach mieszkalnych i lokalach 
mieszkalnych w naszej Gminie. To 
krok w kierunku likwidowania palenisk 
i trwałego ich zastępowania przez nowe 
źródła ogrzewania w postaci ogrzewania 
gazowego, elektrycznego lub olejowego. 

Aby ubiegać się o dotację należy zło-
żyć wniosek. Wzór wniosku będzie do-
stępny na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl, a przyjmo-
wanie wniosków rozpocznie się 15 listo-
pada.

Razem z wnioskiem należy złożyć 
dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nieruchomością (lub pi-
semną zgodę właściciela budynku na 
wykonanie wymiany). 

Uwaga: dotacja może służyć wyłącz-
nie sfinansowaniu bądź dofinansowaniu 
kosztów zakupu i montażu nowego źró-
dła ogrzewania lub/i na przyłączenie do 
sieci gazowej. Dotacja może być udzie-
lona w wysokości 80 % kosztów zada-
nia, jednak nie może przekroczyć limitu 
5 000 zł brutto. Nie może też być prze-
znaczona na refundację już poniesio-
nych wydatków. Oczywiście wszystkie 
podmioty, które otrzymały dotację, zo-
bowiązane są do jej rozliczenia. 

Aktualne informacje (w tym uchwała 
Rady Gminy wraz z załącznikami) do-
stępne są w zakładce Ochrona środowi-
ska na gminnej stronie internetowej. 

Przystąpienie do realizacji gminnego 
programu wymiany źródeł ciepła ma na 
celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
na terenie naszej Gminy, w szczególno-
ści pochodzących z pieców kaflowych 
i niskowydajnych, nieekologicznych 
kotłów węglowych. Dzięki temu wszy-
scy będziemy oddychać coraz czyst-
szym powietrzem. 

~ ARz

Będzie czystsze powietrze
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Integracja komunikacji autobusowej – szczegóły

Pierwsze, bardzo wstępne rozmo-
wy ZTM Poznań rozpoczęły się 
cztery lata wcześniej. W tamtym 

czasie autobusy TPBUS przejeżdżały 
1,8 mln. kilometrów przewożąc 1,9 mln. 
pasażerów. W tym okresie gmina dopła-
cała do  gminnego transportu publiczne-
go 6,7 mln. złotych. W tym czasie wiele 
kursów autobusowych, szczególnie po 
godzinach szczytu woziło niewielu po-
dróżnych. W roku 2013 Zarząd spółki 
przy wsparciu gminnych władz przepro-
wadził projekt pod nazwą „optymaliza-
cja gminnego transportu publicznego”. 
Projekt polegał w pierwsze fazie na 
policzeniu wszystkich korzystających 
z komunikacji pasażerów, na wszystkich 
liniach autobusowych, zdefiniowaniu 
kierunków podróżowania oraz wskaza-
nia tzw. „pustych przebiegów”. Uzyska-
ne informacje pomogły w opracowaniu 
nowych, bardziej optymalnych rozkła-
dów jazdy szczególnie linii 01 i 02. Po 

zmianie w roku 2014 autobusy TPBUS 
przejeżdżały 1,54 mln. kilometrów, 
przewożąc 2,25 mln. pasażerów. Dopła-
ta gminy obniżyła się do kwoty 5 mln. 
złotych. Należy również przypomnieć, 
że w tym okresie spółka TPBUS dzia-
łała na podstawie ustawy o transporcie 
drogowym, której stosowanie połączo-
ne z utrzymywaniem ulg ustawowych 
na przejazdy komunikacją publiczną 
dawało możliwość uzyskania dopłat do 
wskazanych ulg z kasy Urzędu Mar-
szałkowskiego co również wpływało 
na zmniejszenie dopłat z gminnego bu-
dżetu. Ustawa o transporcie drogowym 
i dopłaty do ulgowych biletów miały 
obowiązywać do końca 2016 roku.

Opisany wyżej projekt optymalizacji 
był przysłowiowym „bilansem otwar-
cia” dla dalszych rozmów na temat in-
tegracji. Obniżenie kosztów z jednocze-
snym zwiększenie liczby przewożonych 
pasażerów, z których znaczą część sta-

nowią mieszkańcy Poznania podróżują-
cy do pracy we firmach zlokalizowanych 
na terenie naszej gminy, dało możliwość 
intensyfikacji rozmów, którym kształt 
nadało podpisanie w dniu 22 września 
2015 roku listu intencyjnego, w którym 
Włodarze Poznania i Tarnowa Podgór-
nego zadeklarowali dążenie do wspól-
nego celu jakim jest integracja trans-
portu publicznego. Od tego momentu 
zaczynają się intensywne rozmowy 
nad kształtem tras linii autobusowych 
z uwzględnieniem nowych obszarów, 
dostosowywaniem rozkładów jazdy 
i zmianą numeracji linii. Dodatkowym 
elementem było i jest wyposażenie auto-
busów TPBUS w system PEKA. Znacz-
ny obszar gminy oraz skomplikowana 
sieć połączeń, w której obsługa linii re-
gularnych i linii obsługujących uczniów 
tarnowski szkół wzajemnie się przeni-
kają nie była łatwym zadaniem nawet 
dla specjalistów z ZTM-u. 

Zastępca Prezydenta Miasta Po-
znania Maciej Wudarski i Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Ta-

deusz Czajka spotkali się 29 września 
z dziennikarzami, by opowiedzieć o in-
tegracji komunikacji zbiorowych Pozna-
nia i Tarnowa Podgórnego. 

Wiceprezydent Maciej Wudarski 
przypomniał, że list intencyjny w tej 
sprawie został podpisany rok temu (we 
wrześniu 2015 r.). Podkreślił, że inte-
gracja transportu jest odpowiedzią na 
potrzeby społeczności lokalnej. Dla pa-
sażerów to łatwiejsze korzystanie z ko-
munikacji zbiorowej, szerszy dostęp do 
rozbudowanej sieci połączeń i punktów 
sprzedaży biletów ZTM Poznań oraz 
udogodnienia, oferowane przez system 
PEKA (Poznańska Elektroniczna Kar-

ta Aglomeracyjna). Te korzyści powin-
ny zachęcać do częstszego korzystania 
z komunikacji zbiorowej. 

Wójt Tadeusz Czajka powiedział, że 
korzyści z integracji transportu czerpią 
nie tylko mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne, ale również mieszkańcy Po-
znania. Jak pokazują badania potoków 
pasażerskich, ok. 1/3 podróżujących to 
pracownicy dojeżdżający codziennie do 

przedsiębiorstw w naszej Gminie. Wójt 
zapewnił także, że mimo iż Gmina Tar-
nowo Podgórne bierze większy ciężar 
finansowy tej integracji na siebie, to 
warto zrobić ten krok dla podniesienia 
komfortu podróżowania. 

Gotowość do zintegrowania syste-
mów komunikacji potwierdzili także 
obecni na spotkaniu Dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego Piotr Snuszka 
oraz Prezes Zarządu Komunikacji Au-
tobusowej Gminy Tarnowo Podgórne 
TPBUS Waldemar Wereszczyński. 

System zintegrowanej komunikacji 
zbiorowej ruszy 1 stycznia 2017 r. – 
obecnie przygotowywane są stosowne 
projekty uchwał, które zostaną przedsta-
wione Radom tych Gmin, których inte-
gracja dotyczy, tj. Tarnowa Podgórnego, 
Kaźmierza, Rokietnicy, Dusznik, Do-
piewa oraz Radzie Miasta Poznania.

Przebieg linii i rozkłady jazdy są już 
praktycznie ustalone (nowością jest li-
nia łącząca Baranowo z poznańskim Ju-
nikowem). Numeracja linii objętych in-
tegracją zaczynać się będzie od cyfry 8 
(801, 802…).  W gestii TPBUS pozosta-
ją najbardziej lokalne linie autobusowe, 
które w największym stopniu zapewnia-
ją dowóz dzieci do szkół, tj. 05, 06, 08, 
09 i 10.  ~ ARz

Integracja od 1 stycznia 2017 r.

Przebieg nowych 
linii jest 

już ustalony
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Poznaj nowe trasy autobusowe
Linia 801  
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Sianowska – Krzyżowniki 

– Baranowo/Os. Rubinowe
Operator: MPK Poznań 
Nowa linia powstała na skutek wydłużenia części kursów li-

nii nr 56 od Krzyżownik do Os. Rubinowego w Baranowie

Linia 802 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Rynkowa 

– Wysogotowo, Olszynowa – Batorowo, Batorego – Lusowo, 
Nowa – Lusowo, kościół – Lusowo, Poznańska – Sady, Lu-
sowska – Sady, Poznańska – Tarnowo Podgórne, Poznańska 
– Tarnowo Podgórne/Centrum

Operator: TPBUS 
Linia powstała z linii nr 02; zmiana częstotliwości kursów 

i godzin odjazdów; linia zsynchronizowana będzie z liniami nr 
803 i 804

Linia 803 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Rynkowa 

– Wysogotowo, Skórzewska – Skórzewska – Malwowa – Ju-
nikowo

Operator: TPBUS 
Nowa linia częściowo zastępująca linię nr 03; linia zsyn-

chronizowana będzie z liniami nr 802 i 804

Linia 804 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Rynkowa 

– Wysogotowo, Olszynowa – Batorowo, Batorego – Lusowo, 
Nowa – Lusowo, kościół – Lusowo, Zakrzewska – Zakrzewo, 
Poznańska – Sierosław/Działki

Operator: TPBUS 
Linia powstała z linii nr 04; zmiana częstotliwości kursów 

i godzin odjazdów; linia zsynchronizowana będzie z liniami nr 
802 i 803

Linia 811 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Poznańska 

– Swadzim, Poznańska – Sady, Poznańska – Tarnowo Pod-
górne, Poznańska – Tarnowo Podgórne, Nowa – Rumianek, 
Szkolna – Jankowice, Wiśniowa – Lusówko, Jankowicka – 
Lusówko/Pętla

Operator: TPBUS 
Linia powstała z linii nr 01; zmiana częstotliwości kursów 

i godzin odjazdów; linia zsynchronizowana będzie z liniami nr 
812 i 813

Linia 812 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Poznańska 

– Swadzim, Poznańska – Sady, Poznańska – Tarnowo Podgór-
ne, Poznańska – Jankowice, Poznańska – Jankowice, Ogrodo-
wa – Ceradz Kościelny, Jankowicka – Ceradz Kościelny, Bu-
kowska – Ceradz Dolny, Powstańców Wlkp. – Grzebienisko, 
Lipowa – Grzebienisko, Szkolna

Operator: TPBUS 
Linia powstała z linii nr 01; zmiana częstotliwości kursów 

i godzin odjazdów; linia zsynchronizowana będzie z liniami nr 
811 i 813

Linia 813 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Przeźmierowo, Poznańska 

– Swadzim, Poznańska – Sady, Poznańska – Tarnowo Podgór-
ne, Poznańska – Tarnowo Podgórne, 23 października – Góra, 
Poznańska – Kokoszczyn, Lipowa - Góra, Szamotulska – 
Brzeźno – Kaźmierz, Poznańska – Kaźmierz/Rynek 

Operator: TPBUS 
Linia powstała z linii nr 01; zmiana częstotliwości kursów 

i godzin odjazdów; linia zsynchronizowana będzie z liniami nr 
811 i 812

Linia 821 
Trasa: Przybroda – Cerekwica – Mrowino – Napachanie – Ko-

bylniki – Chyby – Baranowo – Przeźmierowo Wiadukt – Bara-
nowo Intermotel – Wichrowa – Smochowice – Poznań Ogrody 
Operator: TPBUS.

Linia 832  
Trasa: Lusówko Rozalin – Lusówko – Jankowice – Tar-

nowo Podgórne – Napachanie – Rokietnica – Bytkowo 
– Sobota – Złotniki – Suchy Las – Poznań – pętla szyb-
kiego tramwaju na Os. Jana III Sobieskiego Piątkowo. 
Operator: prawdopodobnie Rokbus z Rokietnicy.

Z tego względu od roku 2017 linie 05, 06, 08,09 i 10 zostają w organizacji Gminy Tarnowo Podgórne. W 95% korzystającymi 
z tych linii są uczniowie szkół z gmin Tarnowo Podgórne i Kaźmierz. Jest to słuszna decyzja ze względu na coroczną koniecz-
ność korygowania wskazanych linii ze względu na zmieniające się potrzeby szkół w każdym roku szkolnym. Dodatkowo może 
okazać się, że ze względu na „reformę oświaty” układ linii obsługujących uczniów będzie musiał być całkowicie przebudowany.

~ Waldemar Wereszczyński – Prezes Zarządu TPBUS

Pasażerom proponujemy już dziś wyrobienie karty PEKA. Jeszcze w tym miesiącu rozpocz-
nie się kampania informacyjna, dotycząca integracji i systemu PEKA. Zachęcamy do częstego 
odwiedzania stron internetowych ZTM Poznań - http://ztm.poznan.pl/, spółki TPBUS – http://
tpbus.com.pl/, Tarnowo Podgórne - http://www.tarnowo-podgorne.pl/.
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5 listopada Niepodległościowy Turystyczny Rajd Sa-
mochodowy (szczegóły na www.rajdywpobiedziskach.
pl) 

11 listopada
11.00 msza św. w intencji Ojczyzny w kościele w Tar-

nowie Podgórnym, po mszy przemarsz do Parku im. 
Wojkiewicza i uroczystości przy pomniku

14.00 XIII Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Nie-
podległości (start: hala OSiR przy Gimnazjum w Bara-
nowie)

14.00 V Niepodległościowy Turniej w kopa (sala GOK 
Sezam, ul. Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne)

15.00 Strzelanie Niepodległościowe (Strzelnica przy 
ul. Zachodniej, Tarnowo Podgórne) 

18.00 Koncert Niepodległościowy połączony z obcho-
dami 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” (hala 
OSiR Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej)

Gminne 
obchody Święta 
Niepodległości

Na podstawie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne ustalono listy kandy-
datów w poszczególnych okręgach wyborczych. Jeże-

li liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, to wybory 
w tym okręgu nie zostaną przeprowadzone. Zgłoszeni kandy-
daci otrzymują automatycznie mandat Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne. Jeżeli zgłosiło się więcej kandy-
datów, to wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z kalenda-
rzem wyborczym – dotyczy to tylko listy nr 1 w okręgu nr 1.

Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący 
miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, 
Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, 
Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Podgórne

lista nr 1 – 4 mandaty
- Ferenc Amadeusz, Sady
- Olejniczak Wiktoria, Lusowo
- Polak Gabriela, Lusowo
- Rackowiak Karolina, Lusowo
- Bochnak Weronika, Lusowo
- Jasińska Julia, Lusówko
Zgłoszono 6 kandydatur – wybory 27 października.

lista nr 2 – 4 mandaty
- Woźny Mateusz, Tarnowo Podgórne
- Jacuński Adam, Tarnowo Podgórne
- Kozłowski Maciej, Tarnowo Podgórne
- Duda Łukasz, Tarnowo Podgórne

Okręg nr 2  – Baranowo obejmujący miejscowości: 
Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo

lista nr 1 – 4 mandaty
- Witkowski Adrian, Przeźmierowo
- Lupiński Miłosz, Baranowo
- Żak Mikołaj, Przeźmierowo
- Grewling Sandra, Przeźmierowo

lista nr 2 – 4 mandaty
- Tomczak Arkadiusz, Przeźmierowo
- Frontczak Bartosz, Przeźmierowo
- Nawrot Bartosz, Przeźmierowo
- Garstecki Stanisław, Przeźmierowo

~ ARz

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TARNOWO 
PODGÓRNE – LISTY KANDYDATÓW

Pamiętajmy o wywieszeniu 
biało-czerwonych flag!

20 listopada 2016, godz. 16:00
Centrum Kultury Przeźmierowo
przy ul. Ogrodowej 13
Sprawdź z nami swój angielski, przyjdź z rodziną, baw się i wygrywaj nagrody!
Test opracowany przez specjalistów z Harvard University, dostępny zupełnie za darmo.

Zarejestruj się bezpłatnie na 
www.tarnowopodgorne.znaangielski.pl 
Liczymy na Ciebie.

Patroni merytoryczni:

Organizator: Honorowy patronat: Sponsorzy: Patronat medialny:

Organizator ogólnopolski:

Wielki Test
Języka Angielskiego

sąsiadka ~ czytaj
 Wójt Gminy

Tarnowo Podgórne
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wy Fundacji imienia Doktora Piotra Ja-
naszka PODAJ DALEJ. Jest to jedyna 
taka drużyna w Wielkopolsce, wśród jej 
zawodników jest aż 5 członków kadry 
Polski! ~ Metalmex

Dzięki wspólnej inicjatywie TP-
-KOM oraz Gminnej Jednost-
ki Oświatowej, w nowym roku 

szkolnym do szkół na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne wprowadzo-
ne zostaną dystrybutory, pozwalające 
na spożywanie wody prosto z wodo-
ciągów. Rozwiązanie to 
umożliwi korzystanie 
ze zdrowej wody pitnej 
uczniom i nauczycielom 
jednostek oświatowych 
z terenu Gminy. Jakość 
wody oraz bezpieczeń-
stwo jej spożycia gwa-
rantuje dostawca wody – 
spółka TP-KOM.

– Aby zapewnić na-
szym pociechom oraz 
całej społeczności Gmi-
ny wodę najwyższej ja-
kości, Spółka przykła-
da szczególną wagę do 
procesu przygotowania 
jej do spożycia. – mówi Waldemar 
Nowak, Prezes Zarządu TP-KOM. 
– Dzieje się tak, poprzez ciągłe mo-
dernizowanie,  unowocześnianie 
i odnawianie eksploatowanych sta-
cji uzdatniania oraz przepompowni, 
a także poprzez skrupulatne prowa-

dzenie bieżącej analizy fizyko-che-
micznej produkowanej wody. 

Woda uzdatniona do spożycia bada-
na jest co miesiąc, zaś kwartalne wy-
niki analizy próbek są publikowane na 
stronie internetowej spółki www.tp-
-kom.pl. Badania potwierdzają, że pły-

nąca z naszych kranów 
„uzdatniona” woda speł-
nia wszystkie narzucone 
normy krajowe jak i wy-
tyczne zawarte w Dyrek-
tywie Unijnej, dzięki cze-
mu spełnia ona wymogi 
Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia dotyczącego ja-
kości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

Funkcjonowanie ta-
kich dystrybutorów Spół-
ka przetestowała w okre-
sie letnim, udostępniając 
możliwość korzystania 
z urządzeń pracownikom 

i klientom przedsiębiorstwa i Urzędu 
Gminy. Wszystkie reakcje korzystają-
cych z urządzeń i zaspakajających pra-
gnienie „Tarnowską Kranówką” są bar-
dzo pozytywne.

Dlatego TP-KOM i GJO pod patrona-
tem Gminy postanowiły wykonać kolej-
ny krok i zainicjować Akcję Przeciw-

działania Otyłości Dzieci i Młodzieży na 
terenie naszych obiektów oświatowych. 
Jak wskazywaliśmy w poprzednim ar-
tykule na temat „Tarnowskiej Kranów-
ki” woda prosto z wodociągu najlepiej 
zaopatruje organizm ludzki w podsta-
wowe mikroelementy tj. wapń, magnez 
i potas, gdyż właśnie w tej formie są one 
najlepiej przyswajane przez organizm. 
Naszą wspólną ambicją jest, aby dzieci 
jak najczęściej słodkie, gazowane napo-
je często „naszpikowane” konserwan-
tami zastępowały świeżą, bezpieczną, 
zdrową i, jak pokazują przeprowadzo-
ne przez TP-KOM testy, także smacz-
ną wodą prosto z gminnych wodocią-
gów. Dzięki tym działaniom nie trzeba 
przeprowadzać rewolucji w szkolnych 
sklepikach za pomocą zakazów bądź na-
kazów, a poprzez działania edukacyjne 
oraz alternatywne propozycje wskazać 
dzieciom i młodzieży możliwość doko-
nania mądrego i przemyślanego wybo-
ru. 

Podobne rozwiązanie, wprowadzają-
ce dystrybutory bieżącej wody do szkół, 
jest stosowane przez wiele samorządów, 
szczególnie na terenie południowej Pol-
ski. Montaż dystrybutorów w naszych 
jednostkach oświatowych rozpocznie 
się jeszcze w październiku.

~ TP-KOM

„Tarnowska Kranówka” w szkołach

Tegoroczne targi Trendy i Inno-
wacje w firmie Metalmex w Wy-
sogotowie to rekordowa liczba 

wystawców, partnerów, wydarzeń i od-
wiedzających. Część wystawiennicza zo-
stała podzielona na pięć stref:

• Wystawcy branżowi,
• Metalmex’owska Arena Designu – tu 

prezentowali się m.in. studenci z Kate-
dry Mebla UA, z Wydziału Technologii 
Drewna UP oraz z Instytutu Architektury 
i Planowania Przestrzennego PP,

• Wydarzenia Artystyczne, m.in. wysta-
wa fotograficzna „Michał Paź i…” wysta-
wa grafik Dariusza Łabędzkiego, malar-
stwa Natalii Rozmus; prezentowana była 
też historia tworzenia przez Beatę Pflanz 
Metalmex’owskiego muralu (o którym 
pisaliśmy w poprzednim numerze „Są-
siadki-Czytaj”), 

• Aktywni i kreatywni – pokaz pracy 
tokarki z drewna wykonanej przez Pawła 

Drzewickiego oraz wystawa odrestauro-
wanych samochodów Jacka Wiącka, 

• Upcyklingowy zawrót głowy.
Główną sportową atrakcją i wyda-

rzeniem tegorocznej edycji targów były 
niewątpliwie zawody o Puchar Polski 
Strongman Metalmex Cup! Za sprawą 
najsilniejszych ludzi w Polsce – Sławo-
mira Toczka, Marcina Wlizło, Grzego-
rza Peksy, Irka Kurasia, Sławomira Orła, 
Krzysztofa Schabowskiego – zatrzęsła 
się, przynajmniej w Wysogotowie, zie-
mia. Wszystko to działo się pod czujnym 
okiem Mariusza Pudzianowskiego, pię-
ciokrotnego Mistrza Świata, najsilniej-
szego człowieka na świecie w historii 
Strongman! 

Koszulki Mariusza Pudzianowskie-
go i pozostałych zawodników zostały zli-
cytowane, a pieniądze wsparły sekcję ko-
szykarzy na wózkach, która od kilku lat 
działa w Koninie, a powstała z inicjaty-

Targowo, sportowo i charytatywnie w Metalmex
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Karolina dorastała w Gminie 
Tarnowo Podgórne, a obecnie 
mieszka i pracuje w Los Ange-

les w Stanach Zjednoczonych. Po zda-
niu międzynarodowej matury, Karolina 
wyjechała na studia do New York Film 
Academy w Los Angeles, które ukoń-
czyła z wyróżnieniem. Następnym kro-
kiem w jej karierze była produkcja fil-
mów. Karolina wzięła po prostu kamerę 
w ręce i w ten sposób rozpoczęła swoją 
niesamowitą przygodę z filmem. Nie-
zmiernie utalentowana młoda polska 
producentka filmowa szybko zyskała 
wspaniałą opinię wśród grona filmow-
ców z Hollywood.  Jej film „The Stra-
divari” będzie można niedługo oglądać 
również i w Polsce. Był już wyświetla-
ny na 69. Festiwalu Filmowym w Can-
nes, w programie filmów krótkometra-

żowych (Short Film Corner). Niedługo 
potem Karolina otrzymała nagrodę dla 
Najlepszego Producenta na Festiwalu 
Filmów Niezależnych w Los Angeles, 
a tydzień później „The Stradivari” był 

wyświetlany na 20. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Los Angeles, w którym wzięły udział 
takie gwiazdy jak Denzel Washington 
czy też Jonathan Pryce. Ale na tym nie 
koniec.  Film „The Stardivari” będzie 
w październiku tego roku  prezentowa-
ny  na 17. Festiwalu Polskich Filmów 
w Los Angeles (www.polishfilmla.org). 
Trzymamy kciuki!

Przy swoim kolejnym filmie, „Sere-
na”, już w tak młodym wieku Karoli-
na miała przyjemność współpracować 
z uznaną i wspaniałą gwiazdą kina i te-
lewizji, Kelly Packard, znaną z takich  
hitów telewizyjnych jak „Słoneczny 
Patrol” czy „California Dreams”.  Film 
„Serena” również przyniósł Karolinie 
wiele satysfakcji zawodowej jak i oso-
bistej. Potwierdził, że marzenia się speł-
niają. 

Zapytana, co jest kluczem do sukce-
su, Karolina odpowiada: Najważniejsze, 
aby robić to co się kocha i robić to z pa-
sją, a spełnienie marzeń i sukcesy same 
zapukają do twoich drzwi. To wszystko 
oczywiście jest poparte ciężką pracą.

Aktualnie Karolina pracuje nad ko-
medią „Niespodziewana rodzinka” 
(„Unplanned Parenthood”). Produkcja 
jest zaplanowana na 2017 rok. 

Młodej producentce życzymy dal-
szych sukcesów, a młodym z naszej 
Gminy – inspiracji! 

 ~ Barbara Bednarek 

Tarnowianka w Hollywood

Karolina na premierze filmu  
„The Stradivari”  w Los Angeles 

Karolina Mikołajczak, jeszcze będąc dzieckiem, marzyła o karierze artystycznej. Absolwentka Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, w której spełniała też swoje pasje społeczne pełniąc funkcję przewodniczącej Sa-
morządu Szkolnego, dzisiaj kręci filmy w Hollywood i wygrywa nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych. 

Osoby, które złożyły wnioski o Kartę Miesz-
kańca, prosimy o odebranie Kart – niektóre 
Karty czekają na odbiór już kilka miesięcy 

(rekordzista – ponad rok!).
Przypominamy, że przy składaniu wniosku nie-

zbędne jest dostarczenie zdjęcia – bez kompletnego wniosku wydanie Karty nie jest 
możliwe. Zdjęcie nie musi być wykonane u fotografa. Najważniejsze jest, aby była 
dobrze widoczna twarz np. typowe selfi. 

Zdjęcie można przysłać mailem (opisany imieniem i nazwiskiem plik jpg) na  ad-
res karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

 ~ HSŁ

Odbierz Kartę 
Mieszkańca

Spotkanie  
z Posłem

Jak dziewczyna  
z Tarnowa realizuje 

swoje marzenia? 

Terenowe Koło Prawa i Sprawie-
dliwości w Gminie Tarnowo 
Podgórne zaprasza na spotka-

nie z posłem na Sejm RP dr Tadeuszem 
Dziubą.  Odbędzie się 24 października 
(poniedziałek) o 18.00 w sali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Stara Kotłownia” 
w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 
46/48. Spotkanie będzie poświęcone re-
formie w służbie zdrowia.

~ ARz
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Na placu U Księdza za Płotem w Lusowie, 8 październi-
ka, odbył się festyn charytatywny dla Szymka Walko-
wiaka.  U tego zaledwie trzyletniego mieszkańca Lu-

sowa niedawno wykryto nowotwór złośliwy – neuroblastomę 
IV stopnia. Już dzisiaj wiadomo, że oprócz ciężkiej chemii, 
operacji czy naświetlań będzie potrzebna kosztowna immu-
noterapia we Włoszech. Zorganizowany festyn charytatywny 
miał pomóc rodzicom Szymka zebrać środki na leczenie syna. 
Tłumy na placu i liczby na koncie pokazały, że pomóc chcie-
liśmy wszyscy. 

Imprezę poprowadził Maciej Narożny. Na scenie odbywały 
się prezentacje muzyczne i taneczne, pokazy iluzjonistyczne, 
ale przede wszystkim licytowano najróżniejsze przedmioty, 
fanty i gadżety. Podczas jednej z licytacji na scenie pojawił 
się znany raper Doniu, który również zagrzewał do podbija-
nia stawek.

Ciekawie było na całym placu, gdzie odbywały się poka-
zy motorowe, prezentowano zabytkowe auta – można było się 
przejechać m.in. sportową Corvette’ą z lat ‘60. Mocno oblega-
ny był wóz OSP Lusowo, dmuchańce, stoiska z malowaniem 
twarzy czy z rękodziełem oraz punkty wymiany cegiełek cha-
rytatywnych na gadżety niespodzianki. Naturalnie nie zabra-

kło też jedzenia – były ciasta, kiełbaski z grilla, grochówka, 
żurek,  bigos, wata cukrowa i popcorn – wszystko dostępne za 
dobrowolny datek do puszki dla Szymka. Wieczór zakończył 
się pokazem fajerwerków i muzyką przy ognisku. 

A teraz najważniejsze liczby: na koniec festynu na koncie 
było 80 tysięcy, ale to na pewno nie wszystko, co przekaza-
liśmy na rzecz Szymka. Część fantów została wystawiona na 
aukcjach internetowych, do tego dochodzą bezpośrednie wpła-
ty na specjalne konto. 

Wszystkim darczyńcom, pomocnikom, sponsorom i tym, 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli – serdecznie dziękuje-
my w imieniu Szymka i jego rodziny. Zachęcamy także do dal-
szych wpłat na konto – liczy się każda złotówka.

~ ARz

Razem pomogliśmy Szymkowi

... bo liczy się  
każda złotówka!
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 27 września

XXXII sesja Rady Gminy 
odbyła się 27 września 
2016 r. Przed organem 

stanowiącym jak nazywa nas 
Ustawodawca czekało niełatwe 
zadanie pracy nad 26 projekta-
mi uchwał, nad analizą sprawoz-
dania Wójta z jego prac między 
ostatnią a bieżącą sesją Rady oraz 
interpelacjami i zapytaniami. 
Spektrum tematyczne zawarte 
w projektach uchwał także i tym 
razem było znacznie zróżnicowa-
ne. Z całą pewnością stwierdzić 
można, że projektem najwyż-
szej rangi na opisywanej sesji był 
ten, dotyczący uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Baranowie 
w rejonie ul. Szamotulskiej. Plan 
ten ma niezwykle długą i burzli-
wą historię, której przytoczenie 
na tych łamach spowodowało-
by rozrośnięcie się naszej gazety 
do rozmiarów opasłego tomiska. 
Żeby przypomnieć tylko fakty 
najnowsze: Rada Gminy niemal 
rok temu, 27 października 2015 r., 
biorąc pod uwagę liczne protesty 
mieszkańców Baranowa i Chyb 
na kadłubowej, bo dwuczęścio-
wej sesji zdecydowała o tym, by 
na wspomnianym terenie domi-
nującą funkcją było budownic-
two jednorodzinne. Powstał sto-
sowny do tych wytycznych plan 
miejscowy, który na relacjonowa-
nej sesji został przez Radę Gminy 
przyjęty. Odrzucono przy tym 44 
uwagi, sformułowane przez wła-
ściciela terenu – firmę Agrobex. 
Jak zapewne wszystkim wiado-
mo firma ta ma na opisywanym 
obszarze ważne pozwolenie na 
budowę pokaźnej liczby bloków 
o statusie hotelowo-turystycz-
nym, więc zaistnienie na całym 
spornym terenie budownictwa 
jednorodzinnego obarczone jest 
w dalszym ciągu znacznym pier-
wiastkiem niepewności. 

Rada dokonała też zmiany 
wszystkich trzech części miej-

scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów 
położonych w Lusowie przy uli-
cach: Rożka, Grzybowej i Przy-
lesie oraz terenów w Swadzimiu 
pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Ale-
ją Swadzimską. Zdecydowano 
też o rozpoczęciu procedury pla-
nistycznej i otwarciu możliwości 
dla powstania planów miejsco-
wych w Wysogotowie przy ul. 
Batorowskiej, w Sadach w rejo-
nie ul. Kobylnickiej, Azaliowej 
i Lotosowej oraz w Baranowie 
w rejonie ul. Szamotulskiej i Bia-
łej (próba ostatecznego rozwią-
zania kwestii uciążliwości fermy 
norek). Tej ostatniej sprawy do-
tyczyła też opinia Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy, która rozpa-
trywała 9 jednobrzmiących skarg 
na działalność Wójta w aspekcie 
działalności wspomnianej fermy. 
W toku badania Komisja uznała 
powyższe skargi za bezzasadne. 
Identyczne stanowisko jednogło-
śnie wyraziła cała Rady Gminy. 

Jak zwykle ważne dla funk-
cjonowania Gminy w najbliższej 
przyszłości okazały się zmiana 
uchwały budżetowej na bieżący 
rok oraz związana z nią zmiana 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Nowelizacja w tym zakresie 
polegała głównie na znaczącym 
zwiększeniu dotacji z budżetu 
państwa na realizację zadań zle-
conych Gminie. Radni przychy-
lili się też do przyjęcia katalo-
gu przesunięć wśród dochodów 
i wydatków budżetu. 

Dwa projekty dotyczyły kwe-
stii tzw. niskiej emisji na terenie 
Gminy. Ze względu na zastrzeże-
nia Wojewody Wielkopolskiego 
zmieniono zasady udzielania do-
tacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła oraz uzupełniono Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej o zada-
nie związane z termomoderniza-
cją budynku Szkoły Podstawowej 
w Lusowie. W związku ze zgło-

szoną i szczegółowo opisaną 
w poprzednim numerze naszego 
pisma secesją naszej Gminy ze 
związku „Selekt” niezbędnym 
okazało się podjęcie kilku uchwał 
dotyczących gospodarki odpa-
dami. Przyjęto regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne, szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w tej dziedzi-
nie, termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłat oraz wzory de-
klaracji składanych przez wła-
ścicieli nieruchomości. Podjęcie 
wymienionych uchwał pozwo-
li na stworzenie ram prawnych 
funkcjonowania nowego (stare-
go) systemu gospodarowania od-
padami od początku następnego 
roku. Zmiana ta – choć z punktu 
widzenia samorządu istotna – po-
winna być praktycznie niezauwa-
żalna dla mieszkańców. 

Polepszenie jakości oferty 
w zakresie edukacji i wychowa-
nia przedszkolnego zapewni przy-
jęcie przez Radę Gminy projektu 
„Idziemy w świat po zabawę i na-
ukę”. To projekt pod auspicjami 
(i z ewentualnym dofinansowa-
niem!) Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, prowadzone-
go przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

Obrady opisywanej sesji trwa-
ły niemal 7 godzin. Pełen zapis 
ich przebiegu dostępny będzie na 
stronie internetowej naszego sa-
morządu w zakładce Rada Gmi-
ny (w podkaście dotyczącym jej 
prac) po formalnym przyjęciu 
protokołu. Kolejna XXXIII sesja 
Rady odbędzie się 25 paździer-
nika. Wszyscy zainteresowani jej 
przebiegiem proszeni są o przy-
bycie w tym dniu do Sali GOK 
o godz.16.00.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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~ sprawozdania

Z prac Rady Powiatu
O promocji zdrowia

Sesja z 21 września

21 września w siedzibie 
starostwa odbyła się 
XXI Sesja Rady Po-

wiatu w Poznaniu. Jej głównym 
punktem była debata na temat 
działalności prozdrowotnej Po-
wiatu Poznańskiego. Debatę po-
przedziło przedstawienie przez 
Zarząd Powiatu w Poznaniu 

„Sprawozdania z realizacji dzia-
łań Powiatu Poznańskiego w za-
kresie promocji i ochrony zdro-
wia na lata 2014-2015”. Wśród 
wielu działań profilaktycznych 
i prozdrowotnych Powiatu szcze-
gólnie wyróżniono szczepienia 
przeciwko zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV, 
profilaktykę zakażeń pneumoko-
kowych wśród dzieci oraz prze-
prowadzane w obecnym sezonie 
szczepienia przeciwko grypie. 
Na realizację tych zadań Powiat 
wydał ponad 1 mln 456 tys. zł. 
Ponad 0,5 mln zł przeznaczono 
także na inne działania w zakre-
sie popularyzacji zdrowego stylu 
życia, sportu masowego i rekre-
acji. 

W debacie, która skupiła się 
przede wszystkim na realizacji 
programu w zakresie profilakty-
ki zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego HPV, oprócz rad-
nych udział wzięli zaproszeni 
goście: Justyna Socha – wicepre-
zes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Wiedzy o Szczepieniach 
„STOP NOP”, prof. dr hab. n. 
med. Marek Spaczyński oraz 
prof. dr hab. n. med. Ewa No-
wak-Markwitz z Kliniki Onkolo-
gii Ginekologicznej Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu. 

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady Powiatu  

Poznańskiego

Radni 
debatowali 
nt. działań 

prozdrowotnych 
w Powiecie

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,

W nawiązaniu do zapo-
wiedzi rządu, od po-
czątku przyszłego 

roku zostały zaplanowane pod-
wyżki opłat, które skutkować 
będą wyższymi rachunkami go-
spodarstw domowych. 

W związku z m. in. wdroże-
niem prawa unijnego czekają nas 
podwyżki cen za wodę. Wyższa 
opłata za pobór wody dotyczyć 
będzie zarówno odbiorców in-
dywidualnych jak i przedsiębior-
ców i sektora przemysłowego. 
Zgodnie z szacunkami Izby Go-
spodarczej Wodociągi Polskie, 
opłata końcowa za wodę w po-
szczególnych gminach może się 

zwiększyć o kilkanaście, a nawet 
ponad 20 procent. 

Zapowiedziane zostały rów-
nież podwyżki cen prądu. Wy-
nika to ze wzrostu tzw. opłaty 
przejściowej (ponad dwukrotne), 
co wynika z nowelizacji ustawy 
o odnawialnych źródłach ener-
gii. Podwyżki cen tłumaczone są 
również potrzebą wsparcia spół-
ek energetycznych i ich planów 
inwestycyjnych. Dodatkowo od 
1 lipca funkcjonuje już opłata na 
dofinansowanie odnawialnych 
źródeł energii.

Należy również zaznaczyć, że 
bezpośredni wzrost cen wody 
będzie skutkował większymi 
kosztami dla poszczególnych ga-

łęzi gospodarki, co może w kon-
sekwencji skutkować wyższymi 
cenami m. in. ciepła czy wyro-
bów rolniczych, a także wzrostu 
wydatków w każdym budżecie 
domowym.

W związku z tym, że prace nad 
poszczególnymi ustawami wciąż 
trwają, złożyłem pytania w spra-
wach bieżących i interpelacje 
związane z kwestiami ww. pod-
wyżek. Mam nadzieję, że uda się 
wypracować takie rozwiązanie, 
które w jak najmniejszy sposób 
dotknie odbiorców końcowych. 
Ostateczne decyzje leżą jednak 
po stronie rządowej.

~ Poseł na Sejm RP
Waldy Dzikowski
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~ wspomnienie

Z pisaniem felietonów z tego cyklu jest trochę jak z goto-
waniem obiadu: najważniejsze to mieć pomysł. Potem 
to już idzie szybko, a realizacja zadania, czyli napisanie 

tekstu, postępuje bez większych problemów. I mimo że mam 
przygotowanych kilka tematów „dyżurnych”, to lubię jednak 
ten inspirujący powiew weny, który ni stąd ni zowąd spada na 
mnie czasem jak grom z jasnego nieba, każąc kreślić słowa 
akurat o tym, a nie o… tamtym. 

Jestem świeżo po udziale w uroczystości z okazji pięćdzie-
sięciolecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne. Było wręczanie medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanych przez Prezyden-
ta RP. Potem kwiaty, upominki, przemówienia, poczęstunek, 
a na koniec występ solistów z Samorządowej Szkoły Muzycz-
nej. Sympatycznie i podniośle. I jak zwykle na zakończenie 
wspomnienia Jubilatów. To one właśnie sprawiły, że po raz 
kolejny wpadł mi do głowy temat o historycznej prowenien-
cji, dotyczący mej ukochanej miejscowości. Aż 9 par z 20 
odznaczonych mieszka właśnie w Przeźmierowie, nic zatem 
dziwnego, że wspomnienia o nim zdominowały okoliczno-
ściowe wypowiedzi. Było na przykład o tym, jak w czasach 
swojego dzieciństwa (czyli jakieś 60 lat temu z nawiązką!) 
Jubilaci podróżowali komunikacją autobu-
sową. By dojechać do Poznania, najpierw 
trzeba było pokonać kilka kilometrów, by 
dojść do jedynego wtedy przystanku, któ-
ry był w Krzyżownikach w okolicach uli-
cy Słupskiej. Później autobus zatrzymywał 
się już w Przeźmierowie wyłącznie w miej-
scu skrzyżowania trasy E8, jak kiedyś nazy-
wano dzisiejszą drogę krajową nr 92 z uli-
cą Rynkową. Pisałem już kiedyś, że stał tam całkiem solidny 
i ładny architektonicznie budynek, łączący funkcję przystanku 
i gastronomii. Przy zachowaniu wszystkich proporcji funkcja 
galerii i dworca, która tak nie sprawdza się obecnie w Pozna-
niu, testowana była jak widać w miniskali w Przeźmierowie! 

Sądziłem (i taką nieprawdziwą wiadomość upubliczniłem 
już kiedyś), że przystanek ów budowali jeszcze w czasie woj-
ny Niemcy. Okazało się jednak, że przystanek powstał tuż po 
wojnie między lipcem 1945 r. a kwietniem 1946 r. i był pry-
watnym przedsięwzięciem rodzinnej firmy z siedzibą gdzieś 
na Łazarzu, która przed wojną prowadziła komunikację auto-
busową w Poznaniu i miała nadzieję na reaktywowanie swojej 
działalności po zakończeniu działań wojennych. Funkcjono-
wała jedynie przez kilka miesięcy, po czym zarekwirowano jej 
tabor (wysłużone angielskie Leylandy), wcielając go do no-
wopowstałej Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS). 
Wreszcie wyjaśniło się zatem, dlaczego przystanek, który stał 
w poprzek ul. Rynkowej, nigdy nie został wykończony. Pa-
miętam i ja jak stawały tam autobusy i jaką atrakcją były one 
dla nas dzieciaków. Nie wiem dlaczego, ale postój autobusu na 
przystanku trwał wtedy dobre kilkanaście minut. Marzeniem 
naszym było, by choć na chwilę dostać się środka. Dostępu za 
każdym razem bronił jednak surowy konduktor, który był wte-
dy najważniejszą osobą w autobusie. Choć może przesadzam 
z tą surowością? Moje starsze rodzeństwo wspomina do dziś 
jak jedna z matek trzech córek z ul. Rynkowej dzień w dzień 
wyjednywała u niego chwilę opóźnienia odjazdu dla każdej 

z dziewczyn, które po kolei dobiegały w kilkuminutowych in-
terwałach, po czym mama biegnąc za ruszającym pojazdem 
podawała konduktorowi już to tarcze, jakie każdy uczeń nosić 
musiał wtedy przypięte na ramieniu, już to drugie śniadanie. 
Jakimż przeżyciem dla mnie było, kiedy jechało się z mamą 
mniej więcej raz na kwartał po zakupy do miasta. Do miasta? 
Do Rynku Jeżyckiego najdalej! Cel wyjazdu nigdy nie był bła-
hy. Jechało się albo po coś do ubrania, albo do jedzenia. Innych 
powodów nie pamiętam. Częstotliwość kursowania autobu-
sów była tak rzadka, a pojazdy przepełnione, że często wraca-
ło się trolejbusem, jaki kursował od Ogrodu Botanicznego do 
Smochowic, a później… pieszo do Przeźmierowa. Trolejbus 
to dopiero była atrakcja! Przejazd tym „biedniejszym tramwa-
jem” – jak nazywał ten środek transportu mój ojciec z powo-
du podobnego do tramwaju pantografu i trakcji elektrycznej, 
ale… braku szyn – wywoływał spory dreszcz emocji. Pamię-
tam jak kiedyś jadąc z rodzicami na groby w Święto Zmarłych 
zabrakło prądu, zgasło światło i pasażerowie uwięzieni zosta-
li w ciemności bez możliwości otwarcia drzwi! Horror! Po-
mnę też, że często pantograf trolejbusu, podskakując na kostce 
brukowej na E8, tracił na moment kontakt z linią elektrycz-
ną. Powrotowi do zasilania towarzyszył tyleż efektowny co 

przerażający dla mnie kilkuletniego wtedy 
dziecka snop iskier. Czasami zabiegi motor-
niczego, mające na celu powrót do zasilania 
pojazdu i ruszenie z miejsca, nie przynosiły 
rezultatu i pasażerowie solidarnie kilka me-
trów pchać musieli ów wehikuł, by „złapał 
prąd” i wreszcie ruszył. Właśnie ze względu 
na wszechobecny w trolejbusie prąd, który 
nie współgrał dobrze z moją do dziś wystę-

pującą „podwyższoną wrażliwością elektrostatyczną” podróż 
tym środkiem lokomocji nie należała do moich ulubionych. 

Przełamaniu mych obaw o bezpieczeństwo podróży tro-
lejbusem nie służyła też katastrofa, jaka zdarzyła się w tam-
tych latach w Poznaniu. Którejś z zim pojazd tego typu ru-
nął do Warty z pasażerami. Były ofiary śmiertelne. Pamiętam, 
że mój o dekadę starszy brat dla hecy, wykorzystując tę tra-
giczną historię, z upodobaniem straszył mnie podczas wspól-
nych podróży, że nasz wagon lada chwila wpadnie do…Jezio-
ra Kierskiego! A ja truchlejąc święcie w to wierzyłem, choć 
ze Smochowic do tego akwenu drogi kawał przecież! Dziś po 
komunikacji trolejbusowej nie ma nikłego nawet śladu. Po-
noć gdzieś w okolicach wiaduktu w Smochowicach na ul. Syt-
kowskiej w miejscu pętli trolejbusowej stał jeszcze na począt-
ku lat 90-tych ostatni słup, który służył do podtrzymywania 
trakcji elektrycznej. Ale wracam do budynku przystanku na ul. 
Rynkowej. Popadał on powoli w ruinę, zwłaszcza od połowy 
lat 60-tych, kiedy przestał tam funkcjonować sklep z napoja-
mi wyskokowymi. Jeszcze kilka lat służył jako nieformalna 
publiczna toaleta i ściana wspinaczkowa dla okolicznej mło-
dzieży, aż sczezł i dokonał swego żywota na samym początku 
lat 70., zburzony w związku z budową drogi krajowej nr 92. 
Minęło trochę czasu. Dziś gminna komunikacja publiczna jest 
w przededniu integracji z tą należącą do wielkiego sąsiada zza 
miedzy! Trochę się pozmieniało! A minęła przecież chwila! 60 
lat zaledwie… 

~ Grzegorz Leonhard

Przystanek Przeźmierowo!

Moim marzeniem 
było, by choć na 

chwilę dostać się  
do środka autobusu...
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~ bezpieczeństwo

Obecny system sprawowania nad-
zoru nad bezpieczeństwem żyw-
ności jest rozproszony i jest wyko-

nywany przez pięć instytucji kontrolnych: 
Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), In-
spekcję Weterynaryjną (IW), Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJ-
HARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

Instytucje te podlegają nadzorowi 19 
ośrodków decyzyjnych: na szczeblu cen-
tralnym Ministrowi Zdrowia podlega PIS, 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– IW, PIORiN oraz IJHARS, Prezeso-
wi Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów podlega IH; na szczeblu wo-
jewódzkim działalność każdej inspekcji 
nadzoruje jeden z 16 wojewodów. Ponad-
to Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemio-
logiczne należą do administracji zespolo-
nej w powiatach.

Konsekwencją takiego stanu jest bar-
dzo skomplikowany system finansowania 
z różnych części budżetu i w konsekwen-
cji dublowanie niektórych działań przez 
różne instytucje.

Najważniejszym celem zakładanej 
przebudowy jest stworzenie zintegrowa-
nego nadzoru i efektywnej kontroli w ca-
łym łańcuchu produkcyjnym i żywnościo-
wym, „od pola do stołu”.

Dlatego działające obecnie inspekcje 
zostaną zintegrowane i połączone w jed-
ną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa 
Żywności (PIBŻ). Konsolidacja będzie 
się opierać na zasadzie równoprawności 
zadań, kompetencji oraz pracowników, 
tworzących nową inspekcję. Kapitał ludz-
ki dotychczasowych instytucji będzie jed-
nym z głównych atutów PIBŻ. Zakłada 
się, że konsolidacji będą podlegać w cało-
ści IW, PIORiN oraz IJHARS, a PIS i IH 
w części, w jakiej sprawują nadzór nad 
bezpieczeństwem żywności.

Nadzór będzie sprawował minister wła-
ściwy do spraw rolnictwa. Nowa inspekcja 
będzie posiadała spionizowaną strukturę. 
Finansowanie PIBŻ zostanie zintegrowa-
ne i będzie się odbywać w ramach jednej 
części budżetowej. Dzięki temu inspekcja 
uzyska większą efektywność operacyjną, 
wyrażającą się np. możliwością oddelego-
wania pracowników do innej części kraju. 

Jednolity budżet pozwoli na lepsze wyko-
rzystanie posiadanych środków.

W większości państw członkowskich 
UE proces konsolidacji instytucji nadzo-
rujących bezpieczeństwo żywności od-
był się na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat. Zintegrowanie inspekcji zmniejszy 
ich liczbę, a tym samym skróci czas po-
święcany przez przedsiębiorców na obsłu-
gę kontroli. Kolejny obszar uproszczenia 
to integracja rejestrów, które są obecnie 
prowadzone dla pokrewnych działalno-
ści przez każdą inspekcję oddzielnie oraz 
związanej z nimi sprawozdawczości.

Istnienie jednego organu odpowiedzial-
nego za relacje z zagranicznymi służbami 
bezpieczeństwa żywności przyczyni się 
do sprawniejszego prowadzenia działań 
związanych z otwieraniem zagranicznych 
rynków dla polskiej żywności.

Uchwalenie niezbędnych ustaw jest 
możliwe przed końcem 2016 r. Harmo-
nogram prac przewiduje, że rok 2017 sta-
nowiłby okres vacatio legis. Państwowa 
Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności roz-
poczęłaby działalność 1 stycznia 2018 r.

Opracował: ~ Wiesław  Biały

Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja

Odblaski

Okres jesienny to czas, gdy szybciej niż dotychczas robi 
się ciemno, a i warunki atmosferyczne są gorsze niż la-
tem. Częste opady deszczu, poranne mgły w znaczący 

sposób ograniczają widoczność na drodze. Kolejny raz warto 
zatem przypomnieć o podstawowym obowiązku używania ele-
mentów odblaskowych przez pieszych i innych uczestników 
ruchu drogowego, poruszających się poza terenem zabudowa-
nym w okresie od zmroku do świtu. Co więcej – pamiętając 
o roli elementu odblaskowego, gorąco namawiam do ich uży-
wania w trakcie poruszania się po drogach i to nie tylko poza 
terenem zabudowanym. W przepisach przewidziano wyjątek: 
pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Co daje odblask? W znaczący sposób podnosi on poziom bez-
pieczeństwa, w sposób zdecydowanie większy pozwala zauwa-
żyć „odblaskowego” uczestnika ruchu przez innych. Elemen-
tami odblaskowymi są np. przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. 

Ważny jest też sposób umieszczenia odblasków: najlepiej 
nosić je na wysokości kolan, dłoni i w okolicy środka klatki 
piersiowej. Dobrym miejscem jest też umieszczenie elementu 
odblaskowego przy tornistrze lub plecaku dzieci. Po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 metrów, a przy opadach atmos-

ferycznych jeszcze mniejszej. Natomiast osoba piesza, mająca 
na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet ze 150 
metrów. Takie dodatkowe metry pozwalają  kierowcy wyha-
mować i bezpiecznie ominąć pieszego. Na bezpieczeństwie nie 
warto oszczędzać.

e-papierosy

Od września mamy nowe przepisy, dotyczące tzw. pa-
pierosów elektronicznych. Zmiany w przepisach usta-
wy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadziły definicję papie-
rosa elektronicznego. To wyrób, który może być wykorzy-
stywany do spożycia pary, zawierającej nikotynę, za pomocą 
ustnika. Wprowadzenie tego typu papierosa do katalogu usta-
wowego wiąże się z tym, że dotychczasowe zakazy palenia 
tytoniu w miejscach publicznych dotyczą dzisiaj również pa-
pierosów elektronicznych. Obowiązuje zakaz sprzedaży wy-
robów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemni-
ków zapasowych osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości 
co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy 
elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażą-
dać okazania dokumentu, potwierdzającego wiek. 

Warto przypomnieć też o obowiązku umieszczenia widocz-
nej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników za-
pasowych osobom do lat 18”.

~ Artur Szeląg – Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna przypomina
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~ stowarzyszenia

W piękny wrześniowy poranek, 14 września, grupa 
seniorów z Koła Seniorów z Przeźmierowa wy-
jechała na wycieczkę do Ciechocinka. Po drodze 

odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w ma-
leńkiej miejscowości Ostrowąs, leżącej w pobliżu Aleksandro-
wa Kujawskiego. Jedną z ciekawostek tego miejsca jest obraz 
Matki Bożej umieszczony na postumencie w wodach jeziora, 

W Ciechocinku 
nad którym stoi świątynia. Obok świątyni znajduje się plac z 
pięknymi stacjami drogi różańcowej. 

Po odwiedzeniu sanktuarium pojechaliśmy do Ciechocinka, 
gdzie z panią przewodnik zwiedziliśmy zabytkową Warzelnię 
Soli – tu z solanki pozyskuje się sól metodą sprzed 180 lat. W 
niewykorzystywanej do produkcji soli części warzelni zorga-
nizowano muzeum, w którym między innymi znajduje się wy-
stawa zabytkowych urządzeń do gimnastyki leczniczej Wil-
helma Zandera. 

Następnie spacerkiem zwiedzaliśmy ciekawsze miejsca 
uroczego Ciechocinka takie jak: Dworek Prezydenta RP, 
Cerkiew św. Michała Archanioła, Park Zdrojowy, kwiatowe 
dywany i kwiatowy zegar, fontanny: Grzybek oraz Jaś i Mał-
gosia, a także, co oczywiste, słynne Tężnie. Trochę zmęczeni 
odpoczęliśmy przy obiedzie. Potem był czas wolny, który 
uczestnicy spędzili według indywidualnych pomysłów. Po 
pięknym udanym dniu, pełni wrażeń uśmiechnięci i zadowo-
leni późnym wieczorem wróciliśmy do Przeźmierowa. 

~ Julian Kiełczewski
Przewodniczący Koła Seniorów w Przeźmierowie

W dniach 9 – 11 września członkowie naszego Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego wraz ze sympaty-
kami bractwa udali się na ziemię śląską. Pojecha-

liśmy na zaproszenie tarnogórskiego bractwa na obchody Dni 
Tarnowskich Gór, tzw. Gwarki. W pierwszym dniu zwiedza-
liśmy zabytkową kopalnię węgla Guido w Zabrzu, gdzie po-
znaliśmy pracę górników na przestrzeni wieków, oraz Sztol-
nię Królowa Luiza, w której zobaczyliśmy podziemny park 
maszyn górniczych. Serialowego Rudego 102, czyli czołg 
T-34-85 oraz legendarne potężne T-72 widzieliśmy w Parku 
Techniki Wojskowej. W sobotni poranek w Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach szukaliśmy cennego kruszcu i zaginio-
nych gwarków. Zwiedzaliśmy również urokliwy zamek w Sta-
rych Tarnowicach, na którym powitał nas obecny jego wła-
ściciel, brat kurkowy z Grodu Bytomskiego Rejner Smolorz. 
W gościnnym bractwie tarnogórskim spędziliśmy sobotnie po-
południe rywalizując o Srebrnego Gwarka. W dniu głównych 
uroczystości, w niedzielę, nasze siostry i bracia wzięli udział 
w pochodzie historycznym. Słoneczna pogoda sprawiła, że 
barwny korowód podziwiali i gromkimi brawami nagradza-
li licznie zebrani mieszkańcy miasta oraz przyjezdni goście. 
Po przemarszu zwiedziliśmy Muzeum w Tarnowskich Górach, 
w którym dowiedzieliśmy się o ciekawej historii miasta i ży-
ciu gwarków. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego chleba ze 
smalcem i ogórkami, którym raczyliśmy się w przerwie w po-
dróży. Uczestnicy wyjazdu pełni wrażeń i w doskonałych na-
strojach wrócili do domu.

25 września na strzelnicy w Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Tarnowie Podgórnym odbyło się strzelanie o ty-
tuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego. O godność kró-
la rywalizowali członkowie bractw z Grzebieniska, Wronek, 

Wiadomości brackie

Sierakowa, Szamotuł, Pniew i Tarnowa Podgórnego. Najcel-
niej strzelali członkowie naszego bractwa, zdobywając całe 
podium. Mam przyjemność ogłosić wszem i wobec, iż po 
przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń za-
szczytny tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego 2016 
zdobyła siostra Halina Dutkiewicz, pierwszym rycerzem zo-
stał brat Andrzej Pawlicki, a drugim rycerzem – Krzysztof 
Cieślik. Tarczę Świty zdobył Lech Orlik z Sierakowa, tarczę 
punktową Czesław Kucharski z Sierakowa, tarczę pistoletową 
Andrzej Pawlicki z Tarnowa Podgórnego, natomiast kura ze-
strzelił Marek Szajkowski z Tarnowa Podgórnego. Gratuluje-
my zwycięzcom.

 Z brackim pozdrowieniem 
~ Siostra Magdalena Mazantowicz
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~ gmina partnerska

Nasza znajomość z Rejonem Ukmerge została nawią-
zana w 1998 r. Pełniący wówczas funkcję Wiceprze-
wodniczącego Zarządu Gminy Tadeusz Czajka spo-

tkał się z przedstawicielami tego litewskiego Rejonu podczas 
I Forum Polsko-Litewskiego, zorganizowanego przez prezy-
dentów Warszawy i Wilna. Zaprosił ich do naszej Gminy i… 
po prostu między nami zagrało. Już niecały rok później, 9 mar-
ca 1999 r.,  zawarto umowę  partnerską, a dokument podpisa-
li Wójt Waldy Dzikowski i Mer Antonas Dambrauskas. Obo-
je zadeklarowali budowanie współpracy w zakresie wymiany 
młodzieży, lokalnych grup i organizacji oraz samorządów. Ta 
przyjaźń trwa do dzisiaj.

Ukmerge, którego polska nazwa to Wiłkomierz, jest jednym 
z najstarszych miast na Litwie. Wzmianka o wybudowanym 
tu zamku pochodzi z 1225 (ruiny zamku do dzisiaj znajdują 
się na wzgórzu w miejskim parku). Prawa miejskie Ukmer-
ge uzyskało na początku XV wieku. Jednym z najważniej-
szych wydarzeń z historii Rejonu była średniowieczna bitwa 
pod Wiłkomierzem, rozegrana 1 września 1435 r. (największą 

na Litwie). Wówczas wojska polskie Jakuba Kobylańskiego 
i litewskie Zygmunta Kiejstutowicza rozgromiły liczniejsze 
wojska krzyżaków inflanckich, Świdrygiełły i Tatarów. Bitwa 
zakończyła się całkowitą klęską Świdrygiełły i ostatecznie 
złamała potęgę inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. 

Będąc dzisiaj w Ukmerge na pewno warto zobaczyć kościół 
katolicki pw. św. Piotra i Pawła neoklasycystyczny z 1800 r. 
z cennym wyposażeniem wnętrza i stojącą obok niego dzwon-
nicę. Ciekawa jest też historia innego kościoła katolickiego 
– pw. św. Trójcy. Ten tzw. kościół szkolny, fundowany wraz 
z klasztorem pijarów ze składek okolicznej szlachty, w 1863 r. 
został przebudowany na cerkiew prawosławną, potem w 1919 
r. został zwrócony katolikom. Po wojnie stał wiele lat zamknię-
ty i dopiero w 1991 został ponownie udostępniony wiernym. 

Nasza współpraca z Ukmerge to przede wszystkim między-
narodowe spotkania młodzieży, organizowane przez litewską 
gminę. Wystarczy wskazać pobyt podczas ostatnich wakacji 
naszych gimnazjalistów z Tarnowa Podgórnego na międzyna-
rodowym obozie w Ukmerge. Ciekawe było też międzynaro-
dowe spotkanie poświęcone wolontariatowi, w którym kilka 
lat temu uczestniczyli najbardziej zaangażowani wolontariu-
sze ze szkół ponadpodstawowych. Program wymiany grup 
młodzieżowych prowadzą wspólnie Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym i Szkoła Średnia w Ukmerge. 

Oczywiście współpracują ze sobą również samorządy – de-
legacje z Ukmerge regularnie uczestniczą w międzynarodo-
wych konferencjach organizowanych w Tarnowie Podgórnym 
w ramach Dni Gminy. Natomiast nasi reprezentanci przyjeż-
dżają na obchody Święta Miasta Ukmerge. 

Warto podkreślić, że spotkania samorządowców w Ukmerge 
owocują nawiązywaniem kontaktów z kolejnymi gminami. To 
właśnie tam spotkaliśmy przedstawicieli włoskiego Cologno 
al. Serio i łotewskiego Livani, z którymi później podpisaliśmy 
umowy partnerskie. Również w Ukmerge nastąpiło trwałe 
odnowienie współpracy z Kamieńcem Podolskim z Ukrainy. 
Ukmerge to z pewnością miasto spotkań!

 ~ ARz, fot. archiwum, ukmerge.lt

Ukmerge – miasto 
spotkań i przyjaźni
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~ stowarzyszenia

W dniach 9-11 września z inicjatywy 
Rady Sołeckiej odbyła się kolejna 
wycieczka mieszkańców  Baranowa. 

W pierwszym dniu udaliśmy się do Wrocławia, 
gdzie zwiedziliśmy Ostrów Tumski oraz Starów-
kę, a następnie obejrzeliśmy Panoramę Racławic-
ką . Dzień zakończyliśmy podróżą do miejsca za-
kwaterowania – hotelu Belweder w Karpaczu. 
Drugi dzień to wyjazd do Szwajcarii Saksońskiej, 
malowniczego regionu leżącego po obu stronach 
Łaby. Zwiedzanie rozpoczęliśmy w Bastei, miej-
scu z efektownymi skałami i ruinami średniowiecz-
nego zamku. Wznoszące się na wysokość 300 m 
skały, oraz liczne punkty widokowe zachwycają 
swoją niezwykłością. Kolejny punkt zwiedzania to 
Konigstein, potężna twierdza która nigdy nie została zdobyta. 
Po zapoznaniu się z jej historią, mogliśmy również podziwiać 
rozciągający się wokół niezwykły  krajobraz.

W trzecim dniu ranny spacer do świątyni Wang, przeniesio-
nej do Karpacz z Norwegii. Ostatnim punktem wycieczki było 
zwiedzanie kopalni węgla w Nowej Rudzie. Możliwość zapo-
znania się z pracą górników na przełomie wieków to bardzo 

W dniach od 24 do 26 sierpnia grupa podopiecznych 
Stowarzyszenia ROKTAR wraz z terapeutami bra-
ła udział w zadaniu „Wyjazdowy trening samo-

dzielności”, w ramach poszukiwania sposobów na ogranicze-
nie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Zadanie to było 
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
a realizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Karina w Pszcze-
wie. 

Wyjazd zakładał doskonalenie umiejętności życia codzien-
nego, niezbędnych w przyszłym, samodzielnym życiu uczest-
ników. Do codziennych obowiązków uczestników wyjazdu 
należały: pobudka o wskazanej godzinie, ubranie się odpo-
wiednio do pogody, ścielenie łóżka, sprzątanie w swoim poko-
ju, przyjmowanie leków o odpowiedniej porze, ćwiczenie sa-
modzielności podczas przygotowania i spożywania posiłków 
oraz porannej i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy uczy-
li się zagospodarować swój czas wolny. Ośrodek, w którym 
mieszkali jest położony nad Jeziorem Szarcz i miał w swojej 
ofercie wiele atrakcji, z których mogli korzystać, w tym m.in. 
wieczorne dyskoteki, ogniska, gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu, jazda konna, z kąpiele w jeziorze oraz pływanie na 
rowerach wodnych. Podczas wyjazdu nie zabrakło też czasu 
na spotkania i rozmowy przy wspólnej kawie i słodkościach. 
Podopieczni Stowarzyszenia chętnie spędzali wspólnie czas, 
wspierali się i pomagali sobie nawzajem.

Zadanie było współfinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu i ze 
środków własnych Stowarzyszenia.

~ Elżbieta Kram

Baranowo na wycieczce

ciekawa lekcja. Nie zabrakło atrakcji, jaką był przejazd pod-
ziemną kolejką.

Bardzo szybko minęły te trzy dni. Pełni wrażeń, we wspa-
niałych nastrojach, zadowoleni z poznania nowych ciekawych 
miejsc wróciliśmy do domów. 

Jak co roku odbędzie się spotkanie powycieczkowe w czwar-
tek 27 października o godz. 18 .00 w Świetlicy w Baranowie.

~ Anna Stoińska 

Wyjazdowy trening samodzielności
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~ stowarzyszenia

Druhowie z OSP Tarnowo Podgórne gościli na terenie 
strażnicy przedstawicieli firmy Kimball Electronics 
POLAND. Goście – specjaliści z zakresu bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego, bhp i ochrony środowiska – przy-
jechali 28 września przed południem z fabryk firmy Kimball 
położonych w tak odległych i egzotycznych państw jak Taj-
landia, Chiny, Meksyk, a także ze Stanów Zjednoczonych 
(miejsce powstania firmy) i Rumunii. Był to ich trzeci dzień 
pobytu w Wielkopolsce, w ramach którego zaplanowali zapo-
znanie się z zasadami funkcjonowania oraz możliwościami – 
zarówno osobowymi jak i sprzętowymi – ochotniczych stra-
ży pożarnych w małych wiejskich miejscowościach. Wizyta 
miała bardzo roboczy i merytoryczny charakter oraz przebieg. 

Zagraniczni goście w naszej strażnicy OSP

pojazdy bojowe oraz ich bogate i nowoczesne wyposażenie 
w sprzęt ratowniczy. 

Goście zadawali mnóstwo konkretnych i merytorycznych 
pytań, które świadczyły o bardzo dobrej znajomości tematy-
ki przeciwpożarowej i o dużym zainteresowaniu problemami 
szeroko pojmowanego bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Największe jednak zainteresowanie wśród gości wzbudził 
pokaz działania ratowników, likwidujących zaimprowizowane 
źródła pożarów, wywołując podziw i wysokie oceny za profe-
sjonalizm i zastosowany sprzęt gaśniczy. 

Ostatnim punktem pobytu przy ulicy Słonecznej 2 było 
zwiedzenie pozostałych pomieszczeń strażnicy, w tym socjal-
nego, wypoczynku oraz sali konferencyjnej. Goście mieli oka-
zję obejrzeć – eksponowane w holu i w korytarzach – zdjęcia 
i kopie dokumentów archiwalnych ukazujących historię jed-
nostki OSP w Tarnowie Podgórnym 

Żegnając się z sympatycznymi gośćmi koledzy z OSP usły-
szeli wiele ciepłych słów, doceniających ich profesjonalizm 
jako strażaków, ale również jako bardzo gościnnych gospoda-
rzy spotkania. Dziękując za wysiłek włożony w przygotowa-
nie i przebieg spotkania jak również znaną w świecie – pol-
ską gościnność – przedstawiciele wszystkich uczestniczących 
państw wpisali się do kroniki OSP. 

~ Andrzej Goszczyński

Planowana początkowo na około godzinę trwała ostatecznie 
prawie trzy. W pierwszej teoretycznej części koledzy z naszej 
OSP przedstawili zadania jakie realizują w celu utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
oraz uwarunkowania prawne, w jakich te zadania realizują. 
Zaznaczyli, że działania ich koordynowane są przez Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy, którego jednostka jest elemen-
tem, a jej głównym finansowym źródłem utrzymania jest bu-
dżet Gminy Tarnowo Podgórne. W dalszej praktycznej czę-
ści zaproszono gości do hali garażowej, gdzie zaprezentowano 

W tym roku wakacyjny sezon 
wyjazdowy rozpoczęliśmy 
w lipcu jednodniową wy-

cieczką do Kołobrzegu. Zwiedzaliśmy 
z przewodnikiem najciekawsze zakątki 
miasta. Część grupy korzystała z plażo-

W Lusówku też się dzieje!
wania. Niestety w godzinach później-
szych pogoda się popsuła. Zjedliśmy 
rybę, lody i wróciliśmy do domu.

Następny wyjazd: trzydniowy do 
Trójmiasta. Pogoda dopisała na medal, 
uczestnicy wycieczki także. Zwiedzali-

śmy z przewod-
nikiem Gdańsk, 
Gdynię, Sopot 
i Oliwę. Był też 
czas na spacer nad 
morzem – niektó-
rzy skorzystali 
z kąpieli w mo-
rzu. Biesiadowali-
śmy przy ognisku, 
gdzie rozlegało 
się śpiewanie przy 
gitarze.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestni-
kom wycieczki za aktywność i miłą at-
mosferę.

Z kolei we wrześniowy poranek wy-
braliśmy się na grzybobranie. Każdemu 
z nas udało się zebrać zaledwie kilka 
grzybów. Gdybyśmy połączyli wszyst-
kie grzyby, byłby smaczny jeden obiad. 
Następnie odpoczywaliśmy w agro-
turystyce „Stasinówka” koło Sierako-
wa. Dopisała zarówno miła atmosfera, 
jak i piękna pogoda. Mieliśmy okazję 
skosztować pysznej grochówki, zjeść 
kiełbaskę z grila oraz smaczne ciasto. Po 
krótkich śpiewach z lekkim niedosytem 
z powodu braku grzybów wróciliśmy do 
Lusówka.

~ Sołtys Zdzisława Piszczyńska
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W drugim tygodniu września (8-10 września) grupa 
szczęściarzy z naszej miejscowości wzięła udział 
w wycieczce organizowanej przez sołtysa Piotra 

Owczarza oraz Radę Sołecką. Głównym punktem wyjazdu 
miało być miasto Elbląg i rejs statkiem po Kanale Elbląskim. 
Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów (dzień 
wcześniej statek spadł z pochylni) rejs się nie odbył. 

Nasz wyjazd rozpoczął się o godz. 7 rano. Kiedy po kilku 
godzinach jazdy należało rozprostować kości i zjeść śniada-
nie, to wspaniałą inicjatywą wykazała się Bożena Możdżeń, 
która na łonie przyrody z pomocą innych uczestniczek przygo-
towała smakowite śniadanie: był smaczny chlebek z smalcem 
i smakowite kiszone ogórki. 

Pierwszy dzień wycieczki to Malbork i jego zamek krzyżac-
ki – uznany pod koniec XX w. za pomnik historii i wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Teren zamku jest 
bardzo duży (ok. 21 hektarów), a dla turystów jest przeznaczo-
na jedna mała część, ale i tak na jego zwiedzanie przeznaczy-
liśmy całe popołudnie. Dalszy etap naszej wycieczki to Jantar, 
gdzie była nasza baza noclegowa. Jedzenie tam dobre, a po 
obiadokolacji tańce, hulanki, swawola. Taniec lekarstwem na 
wszystko, najlepsza rehabilitacja!

Drugiego dnia, zamiast Elbląga, odwiedziliśmy miasto 
śmierci Kopernika – Frombork. Katedra nie była dla nas łaska-
wa, nie udało się nam wejść do środka, kasy już były zamknię-
te, a za darmo, nawet domu bożego nie można zwiedzać, ale 
udało się nam wejść do planetarium i zrobić półgodzinny spa-
cer po naszym niebie. Wieczorem ponownie zabawa taneczna 
i tracenie kalorii po obfitym posiłku. W niedzielę, ostatniego 
dnia wycieczki, pojechaliśmy do Kwidzyna, gdzie wielu z nas 
wzięło udział w mszy świętej. W drodze powrotnej zobaczyli-
śmy Bydgoszcz: piękne miasto położone nad rzeką Brdą. Te-
reny nad rzeką pięknie zagospodarowane, stara architektura 
miasta współgrająca z nową, na starych barkach znajdują się 
klimatyczne kafejki. 

Dla mnie były to trzy dni wspaniałej zabawy. Jeśli będę mo-
gła jeszcze w takiej wycieczce uczestniczyć, to na pewno z tej 
szansy skorzystam.

~ Anna Strugalska

Wycieczka na Warmię

 
 

 
 
 
 
 

informacje i zapisy:  
www.ctmrakowski.pl  

61 814 79 00 

 
BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA  

DLA DZIECI W WIEKU 3 – 6 LAT 
 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
 

zaprasza na listopadowe 
 

 
badanie stóp przy użyciu podoskopu, 

ocena postawy, 
badanie statyki miednicy i równowagi mięśniowej 

 

ZADBAJ O SWOJE DZIECKO  
UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ZDROWE!  
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Każdy z nas zna z dzieciństwa 
wiersz Aleksandra Fredry „Pa-
weł i Gaweł” i jego najważniej-

sze zdanie „Wolnoć, Tomku, w swoim 
domku”. Idealnie pasuje on jako wstęp 
do opisania problemów,  wynikających 

ze współżycia społecznego i sugerowa-
nych – najprostszych metod – wynikają-
cych z działania odwetowego.

Mieszkając w każdej społeczności, 
aby czerpać z niej więcej przyjemno-
ści niż stresu, musimy wykazać się sza-
cunkiem i zrozumieniem dla drugiego 
człowieka. Jest to jedyna słuszna droga 
budowania niepowtarzanego klimatu lo-
kalnej społeczności. 

Artykuł miał w pierwotnym zamyśle 
traktować o problemach parkowania, 
więc zacznę w duchu pierwotnych za-
łożeń. W związku z tym, że codziennie 

jestem i kierowcą, i pieszym, postaram 
się przedstawić tę kwestię w sposób jak 
najbardziej obiektywny. 

Żeby pogłębić temat porozmawiałam 
z wybranymi mieszkańcami sołectwa, 
wsłuchując się w ich opinie oraz zasię-

gnęłam wiedzy na temat stanowionego 
w tym obszarze prawa. Problem okazał 
się znacznie trudniejszy niż pierwotnie 
wyglądał i jest swoistą kością niezgody.  

Prawo rozwiązuje problematykę 
w sposób jednoznaczny następująco:

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY 
DOTYCZĄCE PARKOWANIA*:

PARKOWANIE NA 
SKRZYŻOWANIU

Nie można zatrzymywać się 10 m 
przed skrzyżowaniem, przejazdem kole-
jowym czy tramwajowym.

PARKOWANIE W BRAMIE  
WJAZDOWEJ

Przepisy zabraniają pozostawienia 
pojazdu w miejscu utrudniającym wjazd 
lub wyjazd z garażu, bramy, parkingu 
lub utrudniającym dostęp do prawidło-
wo zaparkowanego pojazdu.

POSTÓJ NA CHODNIKU
Parkowanie na chodniku jest obwaro-

wane szeregiem zakazów. Postój możli-
wy jest jedynie w miejscach, gdzie nie 

ma zakazu. Zaparkowany samochód nie 
może utrudniać ruchu pieszym, a pozo-
stawiona szerokość chodnika to mini-
mum 1,5 m. Uwaga! Na chodniku mogą 
parkować pojazdy o masie całkowitej do 
2,5 t.

Dyskusji podlega jedynie problem 
parkowania na chodnikach, pozostałe 
zasady nie powodują większych niepo-
rozumień. Z przepisów jasno wynika, że 
wszystkie samochody w Baranowie po-
winny parkować na jezdni, gdyż więk-
szość chodników jest samoistnie węż-
sza niż 1,5 metra. Okazuje się jednak, że 
ścisłe zastosowanie do przepisów może 
wygenerować kolejne problemy.  Bar-
dzo wysoki odsetek aut w naszej Gmi-
nie oraz brak przygotowanej infrastruk-
tury pod dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistość powoduje, że sytuacja 
wymaga od nas większej uwagi i zrozu-
mienia. Nie oznacza to, że parkowanie 
na chodnikach jest jedynym słusznym 
rozwiązaniem. W niektórych sytuacjach 
rzeczywiście tak jest, ale mamy rów-
nież w sołectwie szerokie jezdnie, gdzie 
stawianie auta na chodniku nie ma żad-
nego uzasadnienia. Blokowanie całego 
chodnika uniemożliwiającego przejście 
inwalidom czy osobom prowadzącym 
wózki dziecięce jest oznaką braku em-
patii lub po prostu elementarnych zasad 
dobrego wychowania. 

Ze względu na problemy wynikają-
ce z nieprawidłowego parkowania oraz 
chęci wpływu na zmianę zachowań po-
przez edukację a nie kary, planujemy 
przeprowadzić akcję „Żółta Kartka”, 
wkładając za wycieraczki kartkę rzeczo-
nego koloru. Ma ona być sygnałem dla 
kierowcy, że nieprawidłowo zaparkował 
auto. 

Prosimy o rozważenie zmiany nawy-
ków, aby nie było konieczności szuka-
nia wsparcia u służb porządkowych.

I tak zaczynając od parkowania skoń-
czę na apelu o wyrozumiałość, ludzką 
życzliwość i próbę znalezienia się po 
stronie osoby której własnym działa-
niem tworzymy ograniczenia lub nawet 
bariery funkcjonowania społecznego. 

Bądźmy uważni i życzliwi! Bądźmy 
poziom wyżej!

~ Rada Sołecka Baranowa

Sąsiedzi – jak pies z kotem? 

Rada Sołecka 
Baranowa 

rozpoczyna akcję 
„Żółta Kartka”

... i cały chodnik zastawiony!
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Jak już informowaliśmy na łamach tej gazety, 26 lipca 
Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiej Federacji Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu przyzna-

ła naszemu stowarzyszeniu „Profesjonalny UTW – Certyfikat 
Brązowy”. Pracujemy nad tym, by w bieżącym roku akade-
mickim otrzymać srebro. Wiadomo – certyfikat zobowiązuje.

Rada Programowa i Zarząd dokładają starań, by 
zaproponować słuchaczom coraz bardziej atrakcyjną 
ofertę dydaktyczną i nie tylko. Od połowy paździer-
nika rozpoczynają się wszystkie zajęcia, w których 
uczestniczyliśmy w roku poprzednim. W bieżącym 
roku proponujemy dodatkowo badminton w Prze-
źmierowie, lektorat języka rosyjskiego dla słucha-
czy, którzy mieli już kontakt z tym językiem (warunek 10 – 15 
chętnych osób). Mamy zamiar utworzenia sekcji kabaretowo-
-teatralnej i plastycznej, to również zależy od liczby zgłoszeń.

Najistotniejsze, najważniejsze w naszej działalności są, jak 
na uniwersytet przystało, wykłady. Dzięki staraniom Rady 
Programowej udało się zaprosić do ich wygłaszania utytuło-
wanych wykładowców. Najbliższe terminy wykładów:

- 26 października: spotkanie z szybowniczką wszech cza-
sów Adelą Dankowską. Uwaga – spotkanie odbędzie się wy-

jątkowo w sali GOK w Tarnowie Podgórnym, wejście od ulicy 
Ogrodowej. Zapraszamy na godzinę 17.00.

- 16 listopada: dr Jadwiga Kwiek wygłosi wykład „O po-
żytkach z nudy”. Na ten wykład i na wszystkie pozosta-
łe zapraszamy do LO w Tarnowie Podgórnym. Informujemy 
i przypominamy, że wszystkie wykłady są ogólnodostępne 

i darmowe. Zachęcamy również do udziału w inte-
resujących spotkaniach czwartkowych. 

Szczegółowe informacje odnośnie terminów, sek-
cji i wykładów znajdują się na naszej stronie inter-
netowej www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl. Są też 
przesyłane słuchaczom pocztą elektroniczną, moż-
na je również otrzymać w biurze UTW. Tak jak do-

tychczas, biuro czynne jest we wtorki w godz. 10.00 – 12.00 
i w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.00 – 17.00.

Wiadomo, że nie tylko nauką student żyje i nikt nie bawi 
się tak, jak stypendyści ZUSu, co udowodniono wielokrotnie. 
Proponujemy więc, fantastyczną jak zawsze, zabawę andrzej-
kową – 25 listopada, w świetlicy w Lusowie.

Studentom UTW życzymy w nowym roku akademickim 
efektów kształcenia, osiągnięć, satysfakcji, zadowolenia i do-
brej integracji.  ~ Maria Zgoła

W Centrum Kultury w Przeźmierowie, w środę 2 
października odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2016/2017. Wykład inauguracyj-

ny pt. „Czy starożytni byli wegetarianami” wygłosił ks. prof. 
dr hab. Janusz Nawrot. Obecnością zaszczycili nas Wójt Ta-
deusz Czajka i I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat 
oraz wielu dostojnych gości, którym serdecznie dziękujemy za 
udział w tym ważnym dla studentów momencie.

„Nowi” słuchacze otrzymali legitymacje studenckie, a ci 
z 5-letnim stażem – tytuł „Kryształowego Studenta”. Osobom 
wyróżniającym się, szczególnie aktywnym, wręczono dyplo-
my z podziękowaniami.

Inaugurację uświetnił, entuzjastycznie przez publiczność 
przyjęty, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki”, a przysłowiową wisienką na torcie był właśnie okoliczno-
ściowy tort od Andrzeja Kawy.

~ UTW
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości 

serdecznie dziękujemy. 

Na początku września grupa studentów UTW Tarnowo 
Podgórne wraz z kilkoma sympatykami wyruszyła na 
kolejną zagraniczną wyprawę. Cel – Toskania i Jezioro 

Garda. Dnia następnego docieramy do hotelu. Po noclegu je-
dziemy do przepięknie położonego miasteczka Sirmione nad 
Jeziorem Garda. Następnie udaliśmy się do Pizy. Zobaczyliśmy 
Katedrę, koliste Babtysterium oraz słynną Krzywą Wieżę. Na-
stępnego dnia zwiedzamy miasto Sienna, które w całości zacho-
wało swój średniowieczny charakter. Potem San Gimignano, 
którego historyczne centrum znajduje się na liście UNESCO.  
W hotelu wieczór integracyjny, występy śpiewaka operowego 
oraz zabawa przy muzyce. W dniu następnym przejazd do ko-
lebki renesansu, czyli Florencji. Cały czas dopisuje nam piękna 
pogoda i niestety tłumy ludzi z całego świata. Zwiedzamy ko-
ściół Świętego Krzyża, Plac Ratuszowy, Most Złotników, Bab-
tysterium, do którego prowadzą słynne Rajskie Wrota. Dzień 
następny to zwiedzanie Werony ze słynnym balkonem Romeo 
I Julii. Spacer po centrum miasta. Opuszczamy Toskanię jadąc 
na północ Jeziora Garda na nocleg. Po śniadaniu udajemy się 
w drogę powrotną do kraju podziwiając przepiękne krajobrazy 
Włoch, Austrii i Niemiec. Pełni wrażeń docieramy wieczorem 
do Tarnowa Podgórnego. ~ Jerzy Pawlicz

Certyfikat zobowiązuje

Rok akademicki 
rozpoczęty

UTW w Toskanii
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Coraz częściej słyszy się o choro-
bach przenoszonych przez klesz-
cze. Choroby te sieją w ludz-

kim organizmie ogromne spustoszenie, 
a gdy są niewłaściwie leczone i zbyt 
późno diagnozowane, zmiany zwykle są 
już nieodwracalne. Czy ze strachu przed 
boreliozą oraz innymi chorobami, które 
przenoszone są przez kleszcze, powin-
niśmy zrezygnować z kontaktu z natu-
rą? W żadnym wypadku! Podstawowym 
i najskuteczniejszym krokiem prowa-
dzącym nas ku skutecznej ochronie jest 
poznanie tych chorób i odpowiednia 
profilaktyka. Również osoby, które bo-
rykają się z już zdiagnozowaną bore-
liozą, bądź inną chorobą odkleszczową, 
nie powinny się poddawać i rezygnować 
z walki o normalne życie, pełną spraw-
ność oraz możliwość swobodnego po-
ruszania się bez nieustannie towarzy-
szącego bólu. Nie wszystkie ukąszenia 
kleszczy są dla nas równie niebezpiecz-
ne. W rzeczywistości zagrażają nam je-
dynie te osobniki, które są nosiciela-
mi choroby. Tych jednak z roku na rok 
przybywa...

Czym zatem jest borelioza – choroba, 
o której ostatnio coraz więcej się słyszy? 
Czy znamy skuteczne sposoby na walkę 
z nią oraz czy wiemy jak uchronić się 
przed zachorowaniem? Wbrew pozo-
rom i temu, co mówi się w mediach, nie 
możemy traktować boreliozy i innych 
chorób odkleszczowych, jako wyroku 
skazującego nas na czekanie, aż nasz 
stan się jeszcze bardziej pogorszy. 

Mimo coraz większego zaintereso-
wania boreliozą i stale rosnącej świado-
mości zarówno lekarzy jak i pacjentów, 

w dalszym ciągu żaden z dostępnych 
nam testów ani badań nie może ze 100% 
pewnością potwierdzić ani wykluczyć 
boreliozy. Szybko wyleczona choroba 
nie zostawia szkód, jednak nawet po jej 
przejściu organizm nie nabywa odpor-
ności, a szczepionka nie została jeszcze 
wynaleziona. Najlepiej zatem starać się 
chronić przed kleszczami wszelkimi do-
stępnymi metodami, odpowiednio za-
bezpieczając swoje ciało przez każdą 
wyprawą do lasu lub na łąkę oraz pro-
filaktycznie zażywając odpowiednie su-
plementy, które pomogą naszemu orga-
nizmowi poradzić sobie z ewentualnym 
zakażeniem. Pacjenci cierpiący na zale-
czoną lub niezdiagnozowaną boreliozę 
niejednokrotnie nazywani są hipochon-
drykami, ponieważ objawy na jakie się 
uskarżają odpowiadają wielu różnym 
chorobom. Często przewlekła forma bo-
reliozy jest mylona ze stwardnieniem 
rozsianym, nerwicą, reumatyzmem lub 
toczniem rumieniowatym.

Czy w związku z tym osoby z już dia-
gnozowaną chorobą lub ci, którzy do-
piero ją u siebie podejrzewają mogą 
zapomnieć o pełnym powrocie do zdro-
wia? Co w takim przypadku mają zrobić 
osoby, które obawiają się tego, że taka 
choroba może ich dotknąć? Mimo że 
medycyna akademicka do tej pory nie 
odkryła leku, który skutecznie będzie 
z nią walczył pamiętać należy, że często 
w takich przypadkach z pomocą przy-
chodzi nam natura. Nasz organizm sam 
broni się przed atakującymi go choroba-
mi. Niestety niektóre z nich, zwłaszcza 
gdy są już w zaawansowanym stadium 
wyniszczają go do tego stopnia, że jego 

naturalne mechanizmy obronne nie są 
w stanie sobie poradzić. Właśnie w tym 
momencie kluczowe okazuje się mądre 
wspieranie organizmu w walce z cho-
robami. Leki farmakologiczne często 
pomagają jedynie usunąć objawy – po-
czątkowo wydaje się, że dokładnie o to 
nam chodziło, jednak jeśli nie zniszczy-
my źródła choroby oraz nie zatrzymamy 
jej rozwoju, objawy wkrótce powrócą 
i to często ze wzmożoną siłą. Nie zapo-
minajmy również o fakcie, że wszystkie 
leki farmakologiczne w rzeczywistości 
są chemią, którą wprowadzamy do na-
szego organizmu, a ta działa przecież 
nie tylko na chore narządy oraz komór-
ki ale również na te zdrowe. Natura zna 
natomiast takie sposoby i jest zasobna 
w takie składniki, które pozwalają neu-
tralizować to, co złe w naszym organi-
zmie, jednocześnie nie naruszając jego 
w pełni zdrowych elementów. 

Jak uchronić się przed boreliozą? Czy 
znamy skuteczne metody diagnostycz-
ne? Czy znamy sposoby walki z choro-
bami, które wywołuje krętek borrelli? Na 
te i inne ważne pytania odpowie na kon-
ferencji doktor nauk medycznych Maria 
Bortel-Badura, specjalista farmakologii 
klinicznej oraz lekarz chorób wewnętrz-
nych Wydziału Lekarskiego Śląskiej 
Akademii Medycznej w Katowicach. 
Konferencja organizowana jest przez 
Fundację Na Rzecz Świadomego Ży-
cia w Poznaniu 26 października o godz. 
18.00 w Centrum Kongresowym IOR ul. 
Węgorka 20. Serdecznie zapraszam

~ Anna Majorczyk Reiter
anna.majorczyk.reiter@fundacjaswia-

domegozycia.pl, 502 527 802

Natura w walce z boreliozą

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Tar-
nowie Podgórnym zawiadamia swoich członków, że 
23 października organizuje wycieczkę wędkarską nad 

rzekę Odrę w miejscowości Nietkowice. Uczestnicy zobowią-
zani są do wcześniejszego zapisywania się podając nazwisko 
i imię w celu przekazania danych do Zarządu Okręgu PZW 
Zielona Góra. Miejsce zbiórki i godzina zostanie podana pod-
czas zgłaszania swego udziału w wycieczce. Przy sobie należy 
posiadać kartę wędkarską oraz pozwolenie na wędkowanie na 
wodach PZW Okręgu Poznań. Zgłoszenia pod numer telefonu 
508 507 980 oraz 517 586 261.

18 września w Starym Zatomiu odbyły się zawody wędkarskie 
spinningowe na Warcie. Zwycięzcami zostali:  I miejsce – Mariusz 
Kaiser, II miejsce – Adam Zys, III miejsce – Artur Piotrowski.

18 września odbyły się również zawody spinningowe z ło-
dzi na jeziorze Lusowskim. Puchary Starosty Poznańskiego 
dla najlepszych załóg otrzymali: za I miejsce – załoga: Ar-
kadiusz Piątkowski i Jerzy Olejniczak, II miejsce – załoga: 
Daniel Owałowski i Marcin Wieczorek, III miejsce – załoga: 
Wojciech Jucha i Rafał Strzyżański.

Puchary Wójta Gminy za największe szczupaki otrzymali:  
I miejsce – Daniel Owałowski, II miejsce – Arkadiusz Piąt-
kowski i III miejsce – Sebastian Michurski. Puchar Posła na 
Sejm RP Waldy Dzikowskiego za największego okonia otrzy-
mał Piotr Machowicz.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

~ Marek Perz – Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie
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Każde przedsięwzięcie potrzebuje wizji rozwoju na na-
stępne lata i następne pokolenia. Dla dalszego rozwoju 
majątku potrzebny jest dobry plan, który uwzględnia 

także i to, że kiedyś przyjdzie czas, w którym nie my, ale nasze 
dzieci będą stały na czele firmy. Jak są do tego przygotowane? 
Jak nasz biznes jest przygotowany do zmiany pokoleń.

W Polsce brakuje dobrych doświadczeń z dziedziczeniem 
dużych majątków. Testament, kojarzy się w Polsce z ostatnim 
dokumentem jaki podpisujemy w życiu. A co się stanie, je-
żeli nie zdążymy złożyć podpisu? Pe-
wien plan działania w takich trudnych 
okolicznościach zawsze istnieje. Prze-
widziało go dla nas państwo i zapisało 
w obowiązujących przepisach prawa. 
Jego realizacja jest jednak bardzo cza-
sochłonna, niewygodna dla spadkobier-
ców, często kończy się likwidacją firmy, 
a nierzadko również zepsuciem dobrych 
relacji w rodzinie. 

Skarb w labiryncie
Odpowiednio przygotowany testa-

ment jest dla spadkobierców jak mapa 
w ciemnym labiryncie, w którym znaj-
duje się skarb. Są nim nasze biznesy, które pomimo zmiany 
trwają silne i prężne, ale też zachowane relacje międzyludzkie 
w rodzinie i w biznesie. 

Dobry plan sukcesji jest planem rozwoju majątku napisanym 
przez nas dla następnego pokolenia. Kto wie, czy nie jest to naj-
ważniejsza decyzja biznesowa, jaką podejmujemy w życiu?  

Najtrudniejszym zagadnieniem w procesie planowania jest 
wszystko to, co dotyczy ludzi. Pytanie o to, kto ma odzie-
dziczyć poszczególne składniki majątku rodzi wiele emocji, 

a odpowiedź wymaga odwagi i rozwagi. Czy nasi najbliżsi są 
gotowi od dziś prowadzić biznes samodzielnie? To znaczy – 
czy potrafią i czy chcą zajmować się wszystkim, co stanowi 
o sukcesie tego biznesu? Czy mają odpowiednie predyspozy-
cje, wykształcenie, umiejętności, siłę ducha i osobowość? Czy 
jestem dzisiaj gotowy stworzyć spółkę z małżonkiem wspólni-
ka i jego dziećmi (a może niepełnoletnimi dziećmi)? Co powie 
wspólnik, jeżeli do spółki wejdzie moja rodzina? Komu prze-
kazać władzę i biznes, a kogo najlepiej spłacić? Czy istnieje 

możliwość szybkiego stworzenia kapita-
łu wtedy, gdy będzie on najbardziej po-
trzebny?

Przyszłość bliskich w naszych rękach
Skuteczne planowanie sukcesji jest 

możliwe. Istnieją odpowiednie regulacje 
prawne oraz narzędzia finansowe. Dobry 
plan sukcesji jest świadomą i wolną odpo-
wiedzią na wyzwania, które stawia przed 
nami przyszłość. Przyszłość naszych ro-
dzin i naszych biznesów zależy od nas. 
Czy istnieje w jakimkolwiek miejscu na 
ziemi coś lub ktoś, kto podejmie takie de-
cyzje, nakreśli takie plany lepiej niż my 

sami? Czy jest ktoś, kto lepiej niż my, zna naszą wolę?
Stworzenie skutecznego planu spadkowego jest możliwe 

tylko przy równoczesnym działaniu na płaszczyźnie prawa 
i finansów. 

~ Dariusz Jóźwik 
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji

Jozwik.dariusz@live.com
Jeśli masz pytania lub chciałbyś poruszyć inny temat z zakresu 

ubezpieczeń lub inwestycji napisz odpowiem na łamach gazety. 

Bezpłatny warsztat wprowadzają-
cy do cyklu „Chwila na oddech 
– rozwojowe grupy dla kobiet” 

i metody Komunikacji 50 na 50. 
Jeśli chcesz:
• zacząć wykorzystywać moc auten-

tyczności i uważności w kontaktach za-
wodowych i prywatnych,

• polepszyć swoją komunikację z inny-
mi ludźmi (i ze sobą samą!),

• rozwinąć lub wzmocnić pewność siebie,
• przestać przejmować się tym, co my-

ślą i mówią o tobie inni,
• zbudować lub rozwinąć dobrą relację 

z własnym ciałem
przyjdź i sprawdź, czy ta metoda jest 

dla ciebie. Przy okazji poznasz wiele no-
wych fajnych osób z twojej okolicy!

Poprzednie dwie edycje, pod honoro-
wym patronatem I Zastępcy Wójta Ewy 
Noszczyńskiej-Szkurat odbywały się 

w Tarnowie Podgórnym (o czym pisali-
śmy w poprzednim numerze „Sąsiadki-
-Czytaj). W tym roku zapraszamy Panie 
z naszej Gminy do Przeźmierowa. Pierw-
szy warsztat cyklu “Pewność siebie i po-
trzeba autentyczności – wprowadzenie 
do Komunikacji 50 na 50” jest darmowy.

Miejsce: HOTEL I RESTAURACJA 
GLAMOUR, Przeźmierowo,  ul. Rynko-
wa 92 – bardzo dziękujemy za bezpłat-
ne udostępnienie sali, co  z pewnością 
umożliwi uczestnictwo mieszkankom in-
nych części naszej Gminy i pozwoli na 
zachowanie niskiej ceny całego pakietu. 

Kiedy: wtorek, 18 października 2016, 
godz. 18.30 - 20.30 – postaraj się przyjść 
ok. 10 minut wcześniej, aby uniknąć 
pośpiechu. Info o całym cyklu wraz 
z harmonogramem będzie dostępne na 
warsztacie (łącznie 9 warsztatów, każdy 
kolejny trwa 3 godz., jeden raz w miesią-

cu do czerwca 2017, a w czerwcu planu-
jemy relaksacyjny warsztat wyjazdowy).

Pierwszy  warsztat pozwoli ci zapoznać 
się z podejściem mindfulness – praktyki 
uważności, autorską metodą Komunika-
cji 50 na 50, podejściem i metodą Zen 
Coachingu, na bazie pracy z ciałem (Fo-
cusing) z elementami NVC – Porozu-
mienia bez Przemocy, oraz z elementami 
Analizy Transakcyjnej.

Zapisy tylko mailowo: info@mindful-
cultures.pl , pytania: tel. 690 286 076

Pełne info na stronie: www.mindful-
cultures.pl w zakładce „Aktualności” 

Liczba miejsc ograniczona. 

~ mgr Katarzyna Weiss, 
coach, trener rozwoju osobistego  

i komunikacji, 
www.mindfulcultures.pl  

i www.lingwest.com 

Zmiana pokoleń

Pewność siebie i potrzeba autentyczności

To co w innych państwach 
tworzyło często kilka 

pokoleń, nasi przedsiębiorcy 
zbudowali nierzadko 

w kilkanaście lat dzięki 
wysiłkowi i wyrzeczeniom.
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Otyłość to CHOROBA przewle-
kła charakteryzująca się nad-
miernym nagromadzeniem 

tkanki tłuszczowej w organizmie, bez 
tendencji do samoistnego ustępowania. 
Zapadalność na tą chorobę gwałtow-
nie wzrasta na świecie nie tylko wśród 
dorosłych, ale również wśród dzieci! 
Tendencja ta dotyczy niestety również 
mieszkanców Polski. Dane są na tyle 
zatrważające, że specjaliści mówią już 
nie o epidemii, a o pandemii XXI wieku. 

Problem w tym, że choroba ta w więk-
szości sytuacji jest związana z czynni-
kami środowiskowymi, a więc bezpo-
średnio zależnymi od działań i decyzji 
ludzkich. Na pierwszym miejscu nale-
ży wymienić nadmiar przyjmowanego 
pokarmu i jednocześnie niewystrcza-
jącą aktywność fizyczną, niewłaściwe 
wzorce żywieniowe, wysoki udział wy-
sokoprzetworzonej żywności dotych-
czas nieznanej naszym układom pokar-
mowym i enzymatycznym. Następne 
są czynniki genetyczne (predyspozycje 
rodzinne) i czynniki psychosomatyczne 
(stres, brak odpowiedniej ilości snu, nie-
powodzenia życiowe).

Gromadzący się w organizmie nad-
miar tkanki tłuszczowej wpływa na cały 
ustrój, ponieważ komórki tłuszczowe 
są nie tylko miejscem magazynowania 
energii, ale potrafią również produko-

wać hormony, jak i substancje prozapal-
ne. Substancje te biorą udział w rozwoju 
INSULINOOPORNOŚCI, która sta-
nowi jeden z głównych mechanizmów 
rozwoju chorób towarzyszących otyło-
ści, takich jak: nadciśnienie tętnicze, za-
burzenia lipidowe, miażdżyca, choroba 
niedokrwienna serca i cukrzyca typu 2 
(czyli przez nas samych „wyhodowa-
na“ ). Skutki otyłości są szczególnie od-
czuwane przez stawy i kości, gdyż pod 
wpływem zbyt dużego ciężaru następuje 
ich degeneracja i zwyrodnienie. Ponadto 
u osób otyłych utrzymuje się stały stan 
zapalny, dotykający wszystkich tkanek 
ciała. 

W celu określenia wielkości otyło-
ści (a ta ma trzy stopnie), lekarze i die-
tetycy posługują się wskźnikiem BMI 
(z ang. Body Mass Index) lub w przy-
padku dzieci dodatkowo siatkami centy-
lowymi. BMI wyliczamy dzieląc masę 
ciała przez kwadrat wzrostu w metrach, 
a uzyskany wynik mówi czy masa cia-
ła jest prawidłowa, czy też odbiega od 
normy. Obliczenia BMI to jednak nie 
wszystko. Pacjenta nie należy oglądać 
tylko przez tabelki i wzory, gdyż „wy-
gląd“ otyłości może przybierać różne 
formy: uogólnioną (tłuszcz rozmiesz-
czony jest równomiernie na całości cia-
ła), gynoidalna (pośladkowo-udowa), 
czy brzuszna. Uważa się, że właśnie 

tłuszcz zlokalizowany w jamie brzusz-
nej jest tłuszczem najbardziej aktyw-
nym metabolicznie, czyli produkują-
cym najwięcej toksyn. Warto zauważyć, 
że wraz z wiekiem następuje relokacja 
tłuszczu właśnie w okolice brzuszne, 
dlatego warto obserwować swoje ciało 
i działać zawczasu na rzecz zdrowia. 

Pomocną formą w takiej decyzji jest 
tygodniowy dzienniczek żywienia, 
gdzie zapisujemy wszystko co zjedli-
śmy i wypiliśmy danego dnia. Z takim 
dzienniczkiem warto udać się do specja-
listy od żywienia i ustalić plan zmian. 
Zmiana nie musi oznaczać rewolucji! 
Czasami wystarcza ograniczenie podja-
dania i określenie konkretnych pór dla 
spożywania posiłków, wprowadzenie 
większej ilości warzyw, nowych prze-
pisów na dania, które nigdy nie miały 
szans zagościć w naszej kuchni. Obo-
wiązkowo należy wprowadzić ruch, naj-
lepiej o średniej intensywości, ale regu-
larny i – gdy tylko pogoda pozwala – na 
świeżym powietrzu.

Zdrowie leży TYLKO i wyłącznie 
w Twoich rękach! Nigdy nie jest zbyt 
późno, żeby coś zmienić w swoim ży-
ciu, do czego serdecznie zachęcam!

~ Magdalena Lutomska-Piechocka
Doradca Żywieniowy, Promotor Zdrowia

www.meetme-poznan.pl

Dbasz o zdrowie swoje i swoich najbliższych? Szukasz inspiracji na smaczne po-
siłki? 

Fundacja Trifolium i Gmina Tarnowo Podgórne  zaprasza na wymianę poglądów 
i bezpłatne warsztaty żywieniowe 

„DRUGIE ŚNIADANIE DO TORNISTRA (lub torebki)”  
Co zamiast kanapki z serem? Jak urozmaicić jadłospis?  

Promocja zdrowego odżywiania

22 października (sobota) godz 12.00, ul. 23 Października 34 
w Tarnowie Podgórnym

budynek GKS Tarnovia przy stadionie sportowym, salka na piętrze

W programie przedstawienie naj-
nowszych zasad zdrowego odżywiania 
według WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia),  a następnie w trakcie roz-
mów przy drugim śniadaniu będziemy 
się wzajemnie inspirować pomysłami 
i cieszyć wzajemnym towarzystwem.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy: dużych i małych, szczupłych 
i zaokrąglonych, pracujących i uczą-
cych się, głodnych i bardzo głodnych.

Prosimy o zgłoszenia za pośrednic-
twem strony www.fundacjatrifolium.org.
pl  poprzez formularz kontaktowy w za-
kładce „kontakt” do 19 października. 

Uwaga: warsztaty są bezpłatne, a licz-
ba miejsc ograniczona 

~ Anna Łoszczyńska  
i Blanka Kordylewska

Otyłość to cichy morderca!

Gratka dla dzieci w wieku 8-12 
lat! Od listopada będą mogły 
wziąć udział w zajęciach koła 

filmowego „Animiaki”. Nauczą się w 
nim tworzenia krótkometrażowych fil-
mów animowanych. W programie także 
przygotowywanie scenariuszy, storybo-
ardów i produkcja filmowych ediud.

Projekt jest realizacją zwycięskie-
go pomysłu zgłoszonego podczas tego-
rocznych Targów Gminnych Inicjatyw 
Kulturalych. Zajęcia, które odbywać 
się będą w piątki od 17 do 19 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym popro-
wadzą Julia Talaga i Agata Kulawiak. 
Zgłaszać się można już dziś pod nr tel. 
501 720 469. Uwaga! Liczba miejsc 
ograniczona!

~ Jarek Krawczyk

Czas na 
„Animiaki”
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Kulturalna jesień w Bibliotece Publicznej – kultural-
ne lato, wiosna, zima. Kulturalnie w placówkach Bi-
blioteki przez cały rok. Niezmiennie, w ciągu całego 

roku, zachęcamy mieszkańców do kontaktu ze słowem pisa-
nym. Niezmiennie też od lat wzbogacamy księgozbiór o setki 
nowych tytułów, na różne tematy i z różnych dziedzin. I to dla 
wszystkich: od lat 3 do… 103. 

Czy można być dzisiaj zauważonym bez wszechobecnej 
reklamy? Czy wszystko wymaga reklamy? Książka istnia-
ła, istnieje i istnieć będzie. Na świecie wraca moda na książki 
papierowe. We wrześniu Biblioteka włączyła się w akcję, pro-
wadzoną od kilku lat – Narodowe Czytanie . W tym roku w 2 
200 miejscach w Polsce czytaliśmy „Quo Vadis „ H. Sienkie-
wicza. Również przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Tar-
nowie Podgórnym odważni mieszkańcy Tarnowa Podgórnego 
i nie tylko, mogli przeczytać i przypomnieć sobie lekturę z cza-
sów szkolnych. Fragmenty powieści noblisty czytali wszyscy 
i starsi i młodsi, a także młodzież szkolna. Wszyscy wiemy, 
że bez czytania nie ma edukacji. Czytanie otwiera nas na świat, 
sprawia przyjemność i zapewnia rozrywkę intelektualną. 

Kilka ciekawostek potwierdzonych wieloletnimi badaniami. 
Amerykańcy badacze z Uniwersytetu w Yale wyliczyli, że ci, 
którzy czytają książki, żyją średnio o dwa lata dłużej niż ci, 
którzy po nie nigdy nie sięgają. Badania pokazuję również, 
że książki częściej czytają kobiety, ale to potwierdzają też 
wcześniej prowadzone liczne sondaże i badania. Dłużej żyją 
również ci, którzy czytają głównie gazety i czasopisma, ale 
efekt jest słabszy w porównaniu z tymi, którzy preferują książ-
ki. Zatem… do odważnych świat należy, książki są w zasię-
gu ręki, a wybór ogromny. Na rynku wydawniczym w Polsce 
każdego roku ukazuje się ponad 27 tys. tytułów. Niestety, na 
tle innych krajów europejskich, nie jest to imponująca liczba – 
najwięcej tytułów wydaje Wielka Brytania - 184 tys., Niemcy 
– 94 tys., Hiszpania – 76 tys. i Francja – 67 tys. rocznie (dane 
z 2015 r.).

Kilka odsłon fotograficznych i odważni czytelnicy czytają-
cy „Quo Vadis” przed BIBLIOTEKĄ w Tarnowie Podgórnym 
w słoneczny wrześniowy dzień. 

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Przedstawiamy NOWOŚCI wydawnicze ostatnich miesię-
cy dostępne na półkach w Bibliotece:

Jojo Moyes „KIEDY ODSZEDŁEŚ”, 
Katarzyna Puzyńska „ŁASKUN”, 
lars Berge „KORPONINJA”,
Wolfram Eilenberger „CO FINOWIE MAJĄ W GŁO-

WIE”, 
Will Ferguson  „W DRODZE NA HOKAIDO – autostopem 

przez kraj …”, 
Anatilij Bukrijew, G.Weston Dewalt „WSPINACZKA – re-

lacja z tragicznej wyprawy”, 
Ann Vanderhoof „W KRAINIE OBFITOŚCI MANGO”, 
Renata Czarnecka „KSIĘŻNA MEDIOLANU”,
Lawrence Durell „PROWANSJA”, 
Cristina Caboni „ZAPACH PERFUM”,
Agnieszka Bojrakowska-Przeniosło „DECOUPAGE – mo-

tywy klasyczne i nowoczesne”,
Tomasz Bonek „SET MAAT. Siedlisko prawdy”.
Polecamy również duży wybór audiobooków oraz pełne no-

wości półki z książkami dla dzieci i młodzieży (w tym książki 
anglojęzyczne dla młodszych i starszych).

~ I.B.

„Do naiwnych marzycieli”, naj-
nowszy album Ani Dąbrow-
skiej ukazał się w marcu 

i już pokrył się platyną. Utwory z tej pły-
ty, ale i z wcześniejszych, artystka wyko-
na w Centrum Kultury Przeźmierowo 
w piątek, 14 października o 20.00.

Polska usłyszała o niej przy okazji 
pierwszej edycji programu „Idol”. Przy-
ciągał on przed telewizory miliony wi-
dzów. Z dnia na dzień właściwie cała 
dziesiątka finalistów stała się gwiazda-
mi. Dla większości kariera muzyczna 
skończyła się jednak równie szybko, 
a Ania Dąbrowska jako jedna z niewielu 
wypracowała sobie własny styl i pewne 
miejsce na rynku. Dziś, po 14 latach, na-

Ania Dąbrowska nie tylko dla marzycieli
leży do najważniejszych artystek śpie-
wających ambitny pop, zbiera pozytyw-
ne recenzje w prasie, spotyka się z dużą 
sympatią i szacunkiem słuchaczy.

U podstaw sukcesu A. Dąbrowskiej 
stoi charakterystyczny, spokojny i prze-
pełniony emocjami głos wokalistki i oso-
biste, trafiające do wielu teksty. Wśród 
największych jej przebojów są takie pio-
senki jak „W głowie”, „Nigdy więcej nie 
tańcz ze mną”, „Musisz wierzyć”, „Ba-
wię się świetnie” i „Tego chciałam”. 

Bilety w cenie 69 zł do nabycia onli-
ne, m. in. w serwisie Biletomat.pl i bi-
lety24.pl oraz w sklepach sieci Empik, 
Media Markt, Saturn i Media Expert.

~ Jarek Krawczyk
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Od dekady należą do czołówki najpopularniejszych ze-
społów rockowych w Polsce. Na koncie mają ponad 
1000 koncertów, w tym na największych festiwalach. 

W dorobku fonograficznym – 5 złotych płyt i 2 platynowe. 
W tym roku obchodzą 15-lecie działalności. Z tej okazji rusza-
ją w trasę, podczas której zagrają nie tylko utwory z ostatniej 
płyty „Jakby nie było jutra”, ale – jak zapowiadają – przypo-
mną sporo staroci. W Centrum Kultury Przeźmierowo zagra 
grupa happysad. 

Zespół powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. Trzy 
lata później ukazała się jego debiutancka płyta „Wszystko jed-
no”, uznana przez pismo „Tylko Rock” za jedną z 50 najważ-
niejszych płyt w historii polskiego rocka. Promujący ją singlo-
wy utwór „Zanim pójdę” utrzymywał się na liście przebojów 
radiowej Trójki aż przez 33 tygodnie. Kolejne płyty przyniosły 
takie utwory jak „Mów mi dobrze”, „Bez znieczulenia”, „Taką 
wodą być”, czy „Łydka”. 

Ostatnią pozycją w dyskografii jest album „Jakby nie było 
jutra”, który wyprodukował Marcin Bors, odpowiedzialny za 
brzmienie wielu płyt takich wykonawców jak Hey, Myslovitz, 
Katarzyna Nosowska, Lao Che, Natalia Przybysz, Muchy, Po-
godno, czy Snowman. Obecnie grupa pod opieką M. Borsa 
nagrywa nową płytę w pełnym koncertowym składzie, któ-
ry tworzą: Kuba Kawalec (wokal, gitara), Łukasz Cegliński 

(gitara, wokal), Artur Telka (bas), Jarek Dubliński (perkusja), 
Maciej Ramisz (instrumenty klawiszowe, gitara, wokal) i Mi-
chał Bąk (saksofon, instrumenty klawiszowe).

Nagrania nie przerywają jednak koncertów. Po aktywnym 
sezonie plenerowym grupa powraca do występów pod da-
chem. – Odwiedzimy 23 miasta. Między innymi Przeźmiero-
wo, w którym będziemy mieli okazję wystąpić po raz pierw-
szy. Resztę miejsc bardzo dobrze znamy, więc szykujemy się 
na piękną, muzyczną jesień i zimę. Mamy takie zajęcie, taką 
pracę, którą kończy się z żalem, ale gdy tylko pojawią się ko-
lejne plany, ułożona zostanie kolejna trasa, ciężko usiedzieć 
w miejscu – napisali muzycy, dodając: Sami nie wiemy, co ta 
trasa przyniesie, bo mamy ogromne chęci odświeżyć setlistę 
i wrzucić do niej trochę staroci, ale jak wiekowe to będą utwo-
ry ustalimy na chwilę przed.

Występ w Przeźmierowie otworzy łódzki zespół Ted Ne-
meth, nazywany nadzieją polskiego rocka alternatywnego 
i następcami Cool Kids of Death. Grupa powstała 6 lat temu 
w Łodzi, w garażu, „który nie chce z nich wyjść, choć oni wy-
szli z niego już dawno”. Ich muzyka to, jak określa sam ze-
spół, spotkanie energii z nostalgią, brudu łódzkich kamienic 
i czystego szaleństwa. Ważną rolę w ich twórczości odgrywa-
ją teksty lidera grupy, Pawła Pietrzaka, który trafia w sedno 
problemów swojego pokolenia. W tym roku ich debiutancki 
album „Ostatni Krzyk Mody” zdobył łódzką Armatkę Kultu-
ry za „najlepsze, co mogło się zdarzyć w ostatnim roku w tym 
mieście”.

Koncert Happysad i Ted Nemeth odbędzie się w piątek, 28 
września o godz. 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bi-
lety w cenie 40 zł do nabycia w miejscu imprezy (od wtor-
ku do piątku w godz. 16-20 oraz bezpośrednio przed koncer-
tem), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową 
prowadzi serwis Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk, fot. Damian Nowicki

Happysad przypomni starocie

Działająca w GOK „SEZAM” Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne między od 9 do 
11 września przebywała we włoskim Rosate. Brała 

udział w Europejskim Spotkaniu Orkiestr, u boku gospodarzy 
i zespołów z Niemiec i Polski. 

– Byliśmy zachwyceni wyjazdem i organizacją imprezy. Po-
gada, co w przypadku słonecznej Italii nie było żadnym zasko-
czeniem, także dopisała. Większość orkiestr znaliśmy choćby 
z ubiegłorocznego Europejskiego Spotkania Orkiestr, które 
odbyło się w naszej gminie. Po raz pierwszy jednak mieliśmy 
okazję zagrać wspólnie z orkiestrą z Rohdorfu – relacjonują 
członkowie orkiestry.

Koncert podopiecznych Pawła Joksa i sam dyrygent zrobili 
wrażenie na organizatorach i pozostałych zespołach. Zostali 
też gorąco przyjęci przez zgromadzoną publiczność.

Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej nie był jedynym ak-
centem związanym z naszą gminą. W Rosate wystąpili tak-

że muzycy ze stowarzyszenia Orkiestra „Da Capo” pod batutą 
Krzysztofa Zaremby.

~ Jarek Krawczyk

Orkiestra wróciła z Włoch
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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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online na stronie www.goksezam.pl 
 * bilety na koncert Ani Dąbrowskiej dostępne w punktach sprzedaży agencji Good Taste Production

Ania Dąbrowska - koncert
piątek, 14 października, godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 69 zł*

Otwarcie Kina Zielone Oko: „Ostatnia rodzina”
niedziela, 16 października, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Grażyna Łobaszewska - koncert
sobota, 22 października, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Kino dla dzieci: „BFG. Bardzo Fajny Gigant”
niedziela, 23 października, godz. 12.30, CK Przeźmierowo. Bilety: 10 zł/dziecko

Kino Zielone Oko: „Dziewczyna z pociągu”
niedziela, 23 października, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Happysad, Ted Nemeth - koncert
piątek, 28 października, godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Iza Zając
sobota, 29 października, godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kino Zielone Oko: „Boska Florence”
niedziela, 30 października, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jacek Wójcicki i orkiestra „Le Quattro Stagioni”
sobota, 5 listopada, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 45 zł

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 6 listopada, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

20-lecie ZPiT „Lusowiacy” i Święto Niepodległości
piątek, 11 listopada godz. 18, Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Zenon Laskowik z programem „Będą zmiany...”
sobota, 12 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Afisz
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Od października mieszkańcy na-
szej gminy będą mieli możli-
wość oglądania kinowych no-

wości bez wyjeżdżania do Poznania. 
Rusza nowe, cyfrowe Kino Zielone Oko, 
które w Centrum Kultury Przeźmierowo 
prezentować będzie nowy film w każdą 
niedzielę o godz. 18. Dodatkowo, dwa 
razy w miesiącu o 12.30 GOK „SE-
ZAM” zaprosi na filmy dla dzieci.

Wielu mieszkańców naszej gminy 
z łezką w oku wspomina seanse filmowe 
w Domu Kultury w Przeźmierowie. Pro-
jekcje w cyklu Kino Zielone Oko rozpo-
częły się w 2006 roku. Dwa razy w mie-
siącu mogliśmy obejrzeć filmy, które 
właśnie schodziły z ekranów najwięk-
szych kin. Dzieci natomiast uczestni-
czyły w seansach Dziecięcej Akademii 
Filmowej. Era kina w Przeźmierowie 
zakończyła się wraz z zamknięciem 
dawnego budynku przy ul. Ogrodowej.

Ale nie na długo. Już od październi-
ka GOK „SEZAM” zaprasza na kolejne 
seanse, tym razem w oddanym do użyt-
ku dwa lata temu Centrum Kultury. Po-
zostaje tradycyjna nazwa – Kino Zielone 
Oko. Wiele się jednak zmieni. Kino zain-
stalowane w nowym budynku nie opie-
ra się już na tradycyjnych projektorach 
kinowych i taśmach. Będzie to kino cy-
frowe, dzięki czemu na widzów czekać 
będą najwyższa jakość obrazu i dźwięku. 
W planach są także seanse 3D. 

„Ostatnia rodzina”
Na inaugurację nowego kina film Jana 

P. Matuszyńskiego. „Ostatnia rodzina” 
to najgłośniejszy obraz ostatnich dni, 
laureat nagrody Złote Lwy dla najlep-
szego filmu oraz nagrody publiczno-
ści tegorocznego festiwalu w Gdyni. 
Opowiada o tragicznych losach rodzi-
ny Beksińskich. Odtwórca roli Zdzisła-
wa, Andrzej Seweryn, otrzymał nagrodę 
dla najlepszego aktora na tegorocznym 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w szwajcarskim Locarno oraz za 
najlepszą główną rolę męską w Gdyni. 

Nagroda w kategorii „najlepsza główna 
rola kobieca” przypadła natomiast Alek-
sandrze Koniecznej, która zagrała Zofię 
Beksińską. W filmie Jana P. Matuszyń-
skiego grają także m. in. Dawid Ogrod-
nik (Tomasz), Andrzej Chyra (Piotr 
Dmochowski), Zofia Perczyńska (Stani-
sława Beksińska). Akcja filmu zaczyna 
się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński 
wprowadza się do swojego mieszkania, 
pozostając na tym samym osiedlu, co ro-
dzice. Bliskość zamieszkania sprawia, że 
ich kontakty pozostają bardzo intensyw-
ne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobo-
wość Tomka sprawia, że matka – Zofia 
– wciąż martwi się o syna. W tym czasie 
Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie 
poświęcić się sztuce. Po pierwszej, nie-
udanej próbie samobójczej Tomka rodzi-
ce muszą podjąć walkę nie tylko o syna, 
ale i przywrócenie kontroli nad swoim 
życiem. Oparty na faktach film przedsta-
wia dalsze losy Beksińskich. Zobaczy-
my go w Kinie Zielone Oko w niedzielę, 
16 października o godz. 18.

„BFG: Bardzo Fajny 
Gigant”

Tydzień później pierwsza projekcja 
dla dzieci i ich rodzin. Zobaczymy film 
„BFG. Bardzo Fajny Gigant”. Jest to po-
rywająca opowieść o małej dziewczynce 
i tajemniczym Olbrzymie, który odkry-
wa przed nią cuda i sekrety magicznej 
krainy. Jakość gwarantują choćby na-

zwiska reżysera (Steven Spielberg), 
operatora (Janusz Kamiński) i kompo-
zytora muzyki (John Williams). Podczas 
zabawnego, ale i wciągającego filmu 
świetnie bawić się powinny nie tylko 
dzieci, ale i ich rodzice. Zapraszamy na 
projekcję 23 października o godz. 12.30.

„Dziewczyna z pociągu”
Tego samego dnia o godzinie 18 bę-

dzie można obejrzeć amerykański thril-
ler. „Dziewczyna z pociągu”  opowiada 
o dziewczynie, która codziennie podró-
żuje do pracy tą samą trasą kolejową ob-

serwując przydrożne domy. Gdy znika 
mieszkanka jednego z nich, kobieta po-
stanawia zeznać, co widziała. Film wy-
reżyserował Tate Taylor, w rolach głów-
nych zobaczymy Emily Blunt, Rebeccę 
Ferguson, Haley Benett, Justina Thero-
ux i Luke’a Evansa.

„Boska Florence”
Tydzień po emocjach, których spo-

dziewać się można po thrillerze, przyj-
dzie czas na dawkę dobrego humoru. 
Biograficzna komedia Stephena Fre-
arsa opowiada o Florence Foster Jen-
kins, która mimo fatalnego głosu marzy 
o tym, by zostać operową śpiewaczką. 
Brak talentu do pewnego momentu nie 

przeszkadza jej w realizacji marzeń, tym 
bardziej że sama jest dziedziczką fortu-
ny i narzeczoną brytyjskiego aktora-
-arystokraty. W rolach głównych m. in. 
Meryl Streep i Hugh Grant. Projekcja 
rozpocznie się o godzinie 18 w niedzie-
lę, 30 października.

Bilety do kina
Bilety na wszystkie seanse dla doro-

słych kosztują 15 zł. Na projekcje dla 
dzieci obowiązują bilety rodzinne (10 zł 
za dziecko, opiekunowie gratis). Można 
je kupować w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (od wtorku do piątku w godz. 
16-20 i bezpośrednio przed seansami), 
w siedzibie GOK „SEZAM” (od ponie-
działku do piątku w godz. 9-15) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20). Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk 

Pierwsze seanse w nowym kinie
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Charyzmatyczny głos, ciekawa osobowość, piękna mu-
zyka, prawda i kunszt wykonawczy. Tak w kilku sło-
wach można przedstawić Grażynę Łobaszewską, która 

w sobotę 22 października o godz. 18 zaśpiewa w Centrum 
Kultury Przeźmierowo.

Artystka pochodzi z Gdańska i to tam stawiała pierwsze mu-
zyczne kroki: ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu, 
była słuchaczką Studia Piosenki PRiTV. Na szerokie wody wy-
płynęła w 1971 roku na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zie-
lonej Górze. Po tym sukcesie przeniosła się do Poznania.

Zaczęła od śpiewania w chórkach, towarzyszyła na koncer-
tach i nagraniach Halinie Frąckowiak, Wojciechowi Skowroń-
skiemu i Elżbiecie Wojnowskiej. Była to dobra szkoła życia, 
ale i nauka warsztatu. Jej głos, uznany za „czarny”, często po-
równywany jest z głosem Arlety Franklin czy Billie Holiday. 
Charakterystyczną chrypkę doceniła w końcu publiczność. 

G. Łobaszewska śpiewa zarówno utwory własne, jak i autor-
stwa najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej 
oraz ciekawe standardy jazzowe, gospel, autorskie interpreta-
cje kolęd i pastorałek z całego świata. Od 1974 wielokrotnie 
występuje na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zdobywa-
jąc liczne nagrody i wyróżnienia. W 1976 uhonorowana zosta-
ła nagrodą dziennikarzy za „Nocny spacer”, w 1978 III nagro-
dą za „Zwierciadło czasu”, a w 1991 I nagrodę za „Wszystko 
co złe omija mnie”. W latach 1978-83 była wokalistką zespołu 
Crash. Wystąpiła z nim na koncertach głównych Jazz Jambo-
ree w Warszawie w latach 1977-78 i w 1981. W latach 1983-89 
współpracowała z jazz-rockową grupą Cancer. Wspierała rów-
nocześnie liczne zespoły, nagrywała dla Janusza Komana, Alex 
Bandu Aleksandra Maliszewskiego, Grupy Doktora Q Tade-
usza Klimondy i orkiestry Zbigniewa Górnego. Na swoim kon-
cie ma również wiele nagrań dla Regionalnej Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Poznaniu i Warszawie z czołowymi muzykami 
jazzowymi, m. in. z Januszem Skowronem, Krzysztofem Ście-
rańskim, Ryszardem Sygitowiczem. Od 1997 współpracowała 
z  Trio Jarosława Śmietany, z którym wystąpiła na wielu festi-

walach, między innymi w Danii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, 
Kuwejcie, USA i Francji. 

Niby dla szerszej publiczności zniknęła, jednak ciągle działa; 
potrafi i uwielbia pracować z młodzieżą, lubi dzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, a także miłością do muzyki. Pro-
wadzi zajęcia z emisji głosu a także interpretacji piosenki. Od 
1997 do 1999 roku prowadziła Studium Piosenki w Gdańsku. 
W latach 2001-02 była wykładowcą w Wyższej Szkole Teatral-
nej w Krakowie, a także Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej. Od 1998 roku do 2003 prowadziła warsztaty 
wokalne organizowane przez Centrum Animacji Kultury przy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki. Jest również jurorką na wielu 
festiwalach piosenki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W 2000 roku G. Łobaszewska podjęła współpracę z  trój-
miejskimi jazzmanami: Piotrem Manią, Patrykiem Stachurą 
i Kubą Staruszkiewiczem. Od 8 lat towarzyszy jej formacja 
Ajagore z Tczewa, z którą zawita do Przeźmierowa w nastę-
pującym składzie: Sławomir Kornas (bas, śpiew), Maciej Kor-
tas (gitary) oraz Michał Szczeblewski (perkusja).  Owocem tej 
współpracy jest wiele koncertów oraz wydawnictwo poświę-
cone pamięci Czesława Niemena pod tytułem „Dziwny jest.” 
2 grudnia 2012 podczas gali wręczenia Złotych Mikrofonów 
otrzymała Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Znana z takich utworów jak „Czas nas uczy pogody” (1984), 
„Piosenka o ludziach z duszą”, „Brzydcy” czy „Gdybyś” (1978) 
zapowiedziała na ten rok nową płytę. Mówi: - Cały ten mate-
riał napisany jest dla silnej kobiety, którą chyba jestem. W tym 
roku stuknęło czterdzieści lat odkąd występuję na scenie, więc 
„Sklejam się” będzie jubileuszową płytą”. Mam nadzieję, że te 
premierowe prezentacje usłyszy przeźmierowska publiczność.

Bilety na koncert dostępne będą w cenie 40 zł w miejscu im-
prezy (od wtorku do piątku w godz. 16-20 i bezpośrednio przed 
koncertem), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). 

~ Agata Klaudel Berndt

Grażyna Łobaszewska  
i jej największe przeboje

Zapowiadana w poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” premiera spektaklu „Damy i Huzary” w reżyserii Bogdana 
Żyłkowskiego odbędzie się 19 listopada. Wejściówki na spektakl dostępne są w punktach sprzedaży biletów GOK „SE-
ZAM”. Zaproszenia odebrane na pierwotny termin zachowują ważność.

~ Jarek Krawczyk

„Damy i Huzary” – premiera w listopadzie
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Z okazji Święta Niepodległości 
w hali OSiR w Tarnowie Podgór-
nym wystąpi Zespół Pieśni i Tań-

ca „Lusowiacy”. Program będzie miał 
nie tylko patriotyczny, ale i rocznico-
wy charakter – uroczysty koncert będzie 
jednocześnie głównym elementem ob-
chodów 20-lecia zespołu.

Pretekstem do utworzenia grupy był 
wojewódzki turniej „Moja wieś aktyw-
na”, który odbywał się w 1996 roku 

Tegoroczny, rocznicowy serial ju-
bileuszy zespołów artystycznych 
w  naszej Gminie zainaugurował 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Lu-
dowego Modraki, obchodząc swo-
je 15-lecie. Taki sam jubileusz świę-
towała też Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. Requiem d-moll W. A  Mozar-
ta, które wybrzmiało 2. października 
w  kościele w  Lusowie, było uwień-
czeniem 15-letniego cyklu koncer-
tów muzyki poważnej pod nazwą 
„Lusowskie Spotkania Muzyczne”. 
Bardzo dostojny jubileusz 95-le-
cia obchodzą nasi przyjaciele Koła 
Śpiewu. im Feliksa Nowowiejskiego, 
wielce zasłużony dla krzewienia kul-
tury i polskości, ale też jeden z naj-
starszych chórów Wielkopolski.

Natomiast 11 listopada w hali OSIR 
w Tarnowie o godz. 18.00 swoje 20-le-
cie świętować będzie Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy” – będzie to uro-
czysta gala, która uświetni jednocze-
śnie 98. rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.  To wszystko 
dzieje się w tak ważnym dla Polski 
roku, tj. 1050 rocznicy chrztu Polski. 
Czy to tylko zbieg okoliczności?

Myślę że jesteśmy bardzo wyróż-
nieni, ale i zobowiązani do tego, aby 
trwać i krzewić to, co najcenniejsze 
w  naszej kulturze. Samorząd Gmi-
ny Tarnowo Podgórne przeznacza 
znaczące środki na samorealizację 
mieszkańców poprzez różne formy 
aktywnej działalności, wystarczy 
tylko chcieć. Wszystkim zacnym Ju-

bilatom życzymy samych sukcesów, 
satysfakcji oraz dalszych znaczą-
cych jubileuszy.

Dwadzieścia lat pracy ZPiT „Lu-
sowiacy” naznaczone jest liczny-
mi sukcesami, nie tylko w kraju ale 
i za granicą. Swój poziom artystycz-
ny zawdzięczamy choreografom 
Romanowi Matysiakowi i Dariuszo-
wi Jezierskiemu oraz kierownikowi 
wokalno-muzycznemu Zdzisławowi 
Pawlaczykowi. Wielkie uznanie dla 
byłych i obecnych członków zespołu 
za trud i włożoną pracę w podnosze-
niu poziomu artystycznego

W imieniu Zespołu  
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

 ~ kier. Krystyna Semba

Ćwierć wieku Lusowiaków

Narodowe święto i jubileusz „Lusowiaków”
w Sielinku. Mieszkańcy Lusowa posta-
nowili wziąć w nim udział. Efekt prze-
rósł oczekiwania – Lusowiacy zostali 
laureatem przeglądu. W 2000 roku cho-
reografem zespołu został Roman Maty-
siak, wychowawca wielu pokoleń tance-
rzy. Po jego śmierci obowiązki przejął 
Marek Bukała, a po nim Sławomir Paw-
liński. Od 2010 roku za choreografię 
w zespole odpowiada Dariusz Jezierski. 
Kierownikiem muzycznym zespołu jest 
Zdzisław Pawlaczyk, a kierownikiem 
zespołu – Krystyna Semba.

„Lusowiacy” są jedną z najważniej-
szych kulturalnych wizytówek gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Zapraszani są 
na liczne występy w kraju i za granicą. 
Z występami odwiedzili Holandię, Li-
twę, Niemcy, Francję, Bułgarię, Hiszpa-
nię i Ukrainę. Wielopokoleniowy zespół 
sławi i przypomina kulturę i tradycję na-
szych ojców. 

Działalność „Lusowiaków” w struk-
turach GOK „SEZAM” jest finansowa-
na z budżetu Gminy. 

Na jubileuszowy koncert zaprasza-
my w dniu Święta Niepodległości, 11 li-
stopada o godz. 18 do hali OSiR w Tar-
nowie Podgórnym. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Jedna z najlepszych polskich woka-
listek jazzowych, Iza Zając, wyko-
na wraz z zespołem utwory zmar-

łej 20 lat temu królowej swingu – Elli 
Fitzgerald. Koncert w ramach Jazzowej 
Sceny Sezamu odbędzie się w sobotę, 
29 października o godz. 18 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Jan Ptaszyn Wróblewski, zapowiada-
jąc koncert Izy Zając użył kiedyś słów: 
„Śpiewa jak Ella po czterdziestce”, in-
nym zaś razem zapowiedział: „wokalist-
ka niereformowalna – tylko jazz”. Iza 
czterdziestkę już przekroczyła i dalej 
jest niereformowalna. Po płytach „Iza 
sings Duke” poświęconej muzyce Du-
ke’a Ellingtona i „Songs for Satchmo” 
dla Armstronga, wokalistka przygoto-
wała recital poświęcony Elli Fitzgerald. 

W programie znajdą się utwory, któ-
re Ella śpiewała z towarzyszeniem for-

tepianu lub całej sekcji rytmicznej, big 
bandu lub samej gitary, a także piosenki 
zaśpiewane przez wokalistkę w duecie 
z Louisem Armstrongiem. 

Wokalistce towarzyszyć będzie czo-
łówka polskich jazzmanów - zespół 
w składzie: Jarosław Małys – fortepian, 
Zbigniew Wrombel – bas i Krzysztof 
Przybyłowicz – perkusja.  

Na koncert zapraszamy do Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym w sobotę, 
29 października o godz. 18. Bilety w ce-
nie 20 zł do nabycia w miejscu impre-
zy (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20 i bezpośrednio przed koncertem), 
w siedzibie GOK „SEZAM” (od ponie-
działku do piątku w godz. 9-15) oraz 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprze-
daż internetową prowadzi serwis Bileto-
mat.pl. ~ Jarek Krawczyk

Znany z legendarnego kabaretu Tey Zenon Laskowik 
i jego kabareciarnia ponownie wystąpią w naszej gmi-
nie. Tym razem z najnowszym, zbierającym doskonałe 

recenzje, programem „Będą zmiany…”. Występują w nim m. 
in. współautor skeczy Jacek Fedorowicz, Adrianna Biedrzyń-
ska, Adrianna Biernacka, Jacek Skrzypczak, Grzegorz Tom-
czak i zespół muzyczny Promile.

„Dawno już nie widziałem programu kabaretowego przed-
stawiającego tak dotkliwą analizę polskiej rzeczywistości” 
oceniał w Gazecie Wyborczej po premierze najnowszego pro-
gramu Przemysław Toboła. Program napisany tuż przed wy-
borami parlamentarnymi określić można jako powrót do kaba-
retu politycznego, z jakiego znany był Tey. Nie brakuje w nim 
socjologicznych obserwacji naszego społeczeństwa, ale i te-
matów uniwersalnych i wiecznie aktualnych. Artyści, którzy 
są świadomi swojego wieku, traktują go z dystansem, co chwi-

lę nawiązując do zdrowotnych dolegliwości i niedomagań. 
W rzeczywistości wciąż są w doskonałej scenicznej formie.

Po występie – zdaniem recenzentów - spodziewać się moż-
na nie tylko sporej dawki humoru, ale i paru trafnych i nie-
koniecznie optymistycznych refleksji. Tym bardziej warto 
wybrać się w sobotę, 12 listopada o godz. 18 do Centrum 
Kultury w Przeźmierowie.

Bilety w cenie 35 zł dostępne są w miejscu imprezy (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20) oraz bezpośrednio przed wy-
stępem oraz w Tarnowie Podgórnym: w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Domu 
Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Udział 
w tym wydarzeniu można zapewnić sobie także przez Internet 
– link do biletów znajduje się na stronie www.goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk

Iza Zając zaśpiewa Ellę Fitzgerald

Laskowik z najnowszym programem
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Za oknem coraz bardziej jesiennie, czas więc na ciepłe 
wspomnienia z szalonego letniego okresu. Mają ich 
sporo członkowie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Modraki”. Oto jak zapamiętali wakacje:
Gdy tylko ostatni szkolny dzwonek przebrzmiał wyruszy-

liśmy na międzynarodowe święto tańca do Zduńskiej Woli. 
W dniach 1-3 lipca odbywał się tam Festiwal Folklor Świata, 
w którym udział wzięło 28 zespołów dziecięcych, młodzieżo-
wych i dorosłych. Nasz zespół reprezentowali tancerze z naj-
młodszej grupy wiekowej (klasy 1-3).

Dzieci, które w Modrakach tańczą od roku lub dwóch lat, 
stanęły na scenie obok zespołów, posiadających dużo więk-
sze artystyczne doświadczenie. Każdy prezentował specjalnie 
przygotowany na tę okazję program. Modraki zwróciły uwagę 
publiczności świetnym występem kapeli, która towarzyszyła 
tancerzom w całej suicie śląskiej. Jednak serce festiwalowej pu-
bliczności i uznanie jury zdobyły w następnym dniu, podczas 

„Modraki” 
wspominają lato

konkursowych zmagań. Mała kapela i bosi tancerze w białych 
strojach przedstawili tańce, piosenki i zabawy z naszego regio-
nu. Dziecięca świeżość i radość nie miała sobie równych, zosta-
liśmy nagrodzeni wyróżnieniem! 

Letnie warsztaty artystyczne w Wiśle również były bardzo 
motywujące. Czas spędziliśmy pracowicie, jednocześnie dobrze 
się bawiąc. Festiwalowy sukces zachęcił nas do dalszych inten-
sywnych działań. Jeszcze trwają zapisy do zespołu, serdecznie 
zapraszamy wszystkie chętne dzieci z Przeźmierowa, Tarnowa 
Podgórnego, Lusowa, Baranowa, Sadów, Dopiewa, Skórzewa 
i Poznania! Szczegółowe informacje na stronie www.modraki.
pl   ~ Modraki

Największe przeboje z repertuaru 
Jacka Wójcickiego oraz szla-
giery muzyki klasycznej usły-

szymy podczas wyjątkowego koncertu. 
Znanemu aktorowi i piosenkarzowi to-
warzyszyć będzie orkiestra „Le Quattro 
Stagioni” pod dyrekcją Tadeusza Żmi-
jewskiego.

Jacek Wójcicki ukończył Wydział Ak-
torski Państwowej Wyższej Szkoły Te-
atralnej w Krakowie. Od lat występuje 
w teatrach, serialach, filmach i kabare-
tach (m. in. w Piwnicy Pod Baranami 
i Kabarecie Olgi Lipińskiej). Dzieci koja-
rzą go z roli Pana Tenorka, dorośli łatwo 
rozpoznają jego charakterystyczny głos. 
Jest jedną z najbarwniejszych postaci 
polskiej estrady. Aktor porusza się z ła-
twością po wielu gatunkach i stylach mu-
zycznych. Każdy jego koncert spaja nie-
powtarzalna osobowość sceniczna, a sam 
artysta świetnie czuje się zarówno w li-
rycznym, jak i komicznym repertuarze.

Akompaniować mu będzie orkie-
stra „Le Quattro Stagioni”. Powstała 
ona w 2000 roku z inicjatywy dyrygen-
ta i skrzypka Tadeusza Żmijewskiego. 
W orkiestrze grają muzycy z czołowych 
poznańskich instytucji kultury. Przez 
lata orkiestra wyrobiła sobie własny 
styl i piękne, symfoniczne i kameralne 
brzmienie. Wykonuje zarówno repertuar 
typowo symfoniczny, jak i operowy, mu-
sicalowy, operetkowy i rozrywkowy.

Zespół w dorobku ma niemal 300 kon-
certów. Wśród solistów, z którymi wy-
stępował są m. in. Wiesław Ochman, 
Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej Kul-
ka i Grażyna Brodzińska. Orkiestra to-
warzyszy także artystom estradowym, 
wśród których byli do tej pory Zbigniew 
Wodecki, Grzegorz Turnau, Krystyna 
Prońko, Joanna Rawik i wielu innych. 
Zespół współpracował też z byłym woka-
listą grupy Genesis – Rayem Wilsonem 
oraz zespołami Dżem i Perfect. Za płytę 
„Dżem Symfonicznie” Tadeusz Żmijew-
ski wraz z orkiestrą otrzymał Złotą Płytę.

Nazwa „Le Quattro Stagioni”, czyli 
„Cztery pory roku” nie sugeruje nasta-
wienia na konkretną epokę w historii 
muzyki, lecz na zmienność gatunków 
muzycznych, które uprawia, tak jak 

zmienia się pogoda w poszczegól-
nych fazach roku. Publiczność, która 
zasiądzie w Centrum Kultury Prze-
źmierowo w sobotę, 5 listopada, spo-
dziewać się może dużej różnorodno-
ści stylistycznej. Ale przede wszystkim 
– doskonałej muzyki, którą gwarantu-
ją Jacek Wójcicki i orkiestra. Początek 
koncertu o godz. 18, bilety w cenie 45 zł 
do nabycia w miejscu imprezy (od wtor-
ku do piątku w godz. 16-20 i bezpośred-
nio przed koncertem), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) oraz w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku w godz. 15-20). Link do 
biletów internetowych dostępny jest na 
stronie www.goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk

Jacek Wójcicki z orkiestrą
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Wrzesień jest miesiącem, 
w którym co roku obcho-
dzimy Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. W naszym przedszkolu 
już 9 września świętowaliśmy ten wyjąt-
kowy dzień na Festynie Rodzinnym pod 
hasłem: Igrzyska Olimpijskie. Przed-
szkolaki z niecierpliwością oczekiwa-
ły na przyjście rodziców, aby wspólnie 
rozpocząć zabawę. 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła 
się od odśpiewania Hymnu Przedszko-
la. Następnie zaprosiliśmy rodziców 
do wspólnych tańców integracyjnych. 
O 15.00 dyrektor Jolanta Kusa oficjal-
nie rozpoczęła festyn, życząc wszystkim 
udanej zabawy i przekazując mikrofon 
animatorkom. Na naszej przedszkol-
nej murawie pojawiły się Piłka, Lotka 

i Sędzia – trzy postacie, czuwające nad 
przebiegiem Igrzysk. W specjalnie przy-
gotowanych konkurencjach mogli wy-
kazać się wszyscy uczestnicy festynu 
– zarówno dzieci, rodzice jak i nauczy-
ciele. Było mnóstwo tańca dla każdego 
– od tanecznych sztafet rodzinnych po 
sportowe kalambury. Dzięki ciekawym 
rekwizytom dzieci poznały także olim-
pijskie symbole. 

Tradycyjnie na nasze skrzaty czekały 
także dmuchane zamki, trampolina, ba-
loniarz oraz wielkie bańki mydlane. Po 
wyczerpujących konkurencjach można 
było spróbować pysznej i zdrowej kuch-
ni naszego przedszkola. 

Pełne emocji i radości zmagania spor-
towe, tańce i atrakcje otoczone piękną 
letnią pogodą sprawiły, że ten dzień na 

długo zostanie w pamięci wszystkich 
uczestników festynu.

~ Agnieszka Włudyka

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i możliwości. Na-
dal chcemy dokładać starań, aby nasze przedszkolaki 
rozwijały się wszechstronnie. Dajemy dzieciom moż-

liwość rozwoju zarówno intelektualnego jak i fizycznego, po-
przez udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Wycho-
dzimy naprzeciw waszym potrzebom tak, aby każde dziecko 
mogło znaleźć dla siebie coś interesującego.

 W tym roku zachęcamy także was, drodzy rodzice, wraz 
ze swoimi dziećmi do udziału w zajęciach z elementami ru-
chu rozwijającego według Weroniki Sherborne, które popro-
wadzi specjalista terapii integracji sensorycznej. Celem zajęć 
jest kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni, 
wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjo-
nalny i wzrokowy, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa 
i pewności siebie.

Po zajęciach każdy będzie miał  możliwość skorzystania 
z darmowej porady psychologa.

Serdecznie zachęcamy także do udziału w następujących za-
jęciach sportowych: Mały Olimpijczyk, Piłka nożna,  Zumba 
Dance. 

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Festyn Rodzinny w Przedszkolu

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Nowe zajęcia w czarodziejskim zamku

Zajęcia są dostępne dla wszystkich dzieci z Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zapisy pod numerem:  726 880 330

Serdecznie zapraszamy
~ Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek

Z Lusowa płyną podziękowania
Na ręce Komendanta Policji Waldemara Kocurka oraz Komendanta Straży Gminnej Artura Szeląga składamy go-

rące podziękowania za oddelegowanie pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom. Ten rok 
szkolny, w związku z trwającą budową, jest dla całej społeczności szkolnej bardzo trudny. Dzięki życzliwości i wy-
rozumiałości rodziców oraz czujności służb mundurowych wszyscy przetrwamy te niedogodności. Już niebawem 
będziemy się wspólnie cieszyć piękną, rozbudowaną szkołą w Lusowie – miejscem nauki i zabawy naszych dzieci. 

W imieniu nauczycieli i pracowników
~ Dyrektor Szkoły Aleksandra Kolendo
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Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Lusowie Marcelina Skot-
nicka z kl. IIIa zdobyła głów-

na nagrodę w Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez 
Stowarzyszenie Producentów i Dzienni-
karzy Radiowych oraz Fundację Trzeź-
wy Umysł, pod honorowym patronatem 
MEN było. W konkursie plastyczno-li-
terackim „Pod dobrą opieką” sukces od-
niosły jeszcze trzy uczennice tej szkoły: 

Obchodzony w październiku Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia był w lusowskiej szkole okazją do świetnej 
zabawy. Tym razem sprawdzani z wiedzy byli także 

dorośli, a uczniowie z radością badali ich kompetencje mate-
matyczne. Każdy kto pomyślnie zaliczył tabliczkę mnożenia, 
otrzymał odznakę Eksperta w tej dziedzinie. Wśród uczniów 
odbyły się konkursy o tytuł Królowej Skakanki oraz Piłkarza 
Matematyka. Podczas zajęć komputerowych na jednym z por-
tali matematycznych uczniowie „ścigali się” w rozwiązywaniu 
zadań z tabliczki mnożenia na czas. 

Ten fantastyczny dzień był okazją do sprawdzenia swojej 
wiedzy i źródłem radości, jaką daje dzieciom egzaminowanie 
swoich nauczycieli.

W imieniu społeczności szkolnej  ~ B. Zgoła

Początek roku szkolnego przyniósł 
wiele atrakcji wychowankom 
SPTP. Uczniowie mogli się zapisać 

na liczne koła zainteresowań oraz wziąć 
udział w rozwijających ich  talenty kon-
kursach.

Już w pierwszym miesiącu nauki z oka-
zji Dnia Języków Obcych każda klasa 
miała możliwość przyłączenia się do ob-
chodów. Dzieci przygotowały flagi wy-
losowanych przez siebie krajów, pozna-
ły zwroty grzecznościowe w języku tego 

kraju, stworzyły arcyciekawe prezentacje 
związane z życiem ludzi danego państwa. 
Z radością witały się po niemiecku, bia-
łorusku, hiszpańsku czy angielsku. Pro-
jekt przybliżył naszym uczniom codzien-
ność w krajach Unii Europejskiej (i nie 
tylko!). Uczniowie zerówek, klas pierw-
szych, drugich i trzecich przygotowa-
ły  z nauczycielami języka angielskiego 
wystawę – zagadkę pod hasłem: Kolej na 
Europę. Każda klasa wykonała jeden wa-
gon w kolorach flagi wylosowanego kraju. 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Z Lusowa do Warszawy!

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mnożenie – prosta sprawa i fantastyczna zabawa!

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Ciekawie od pierwszego dnia

Gabriela Zgoła z kl. IId, Amelia Bera 
z kl. IVa i Oliwia Ziółkowska z kl. Vb.

Marcelina w październiku odbierze 
swoją wygraną w Warszawie na oficjal-
nym podsumowaniu akcji. Będzie to ro-
wer, kask i kamera sportowa! 

Gratulujemy Marcelinie pomysłu, 
pięknej pracy i nagrody, a wszystkich 
uczniów zachęcamy do udziału w kam-
panii w roku 2017.

~ K. Bera i D. Bukowska

W wagonikach umieszczono także zwroty 
grzecznościowe typu: Dzień dobry, miłe-
go dnia, proszę itp.  Zwieńczeniem pro-
jektu była  przygotowana przez uczniów 
klas 4-6 kolorowa wystawa plakatów na 
temat wybranych państw Europy. 

W dniach od 26 do 28 września ucznio-
wie  uczestniczyli w lekcjach kulturo-
znawczych na temat Europy, ubrani byli 
w barwy flagi wylosowanego państwa. 
Była też okazja, aby zaprezentować swoją 
wiedzę! Celem święta jest zachęcenie do 
nauki języków w celu większego, wzajem-
nego zrozumienia.  Z kolei 22 września 
odbyło się  po raz szósty Święto Tabliczki 
Mnożenia. Gratulujemy tym, którzy zdo-
byli tytuł i medal Mistrza Tabliczki Mno-
żenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym. Na szczegól-
ne gratulacje zasługuje klasa VIa, w której 
tytuł Mistrza zdobyły aż 24 osoby na 27 
w klasie. Drugie miejsce w rankingu klas 
zajęła klasa VId, a trzecie Vd. Wszystkim 
klasom jeszcze raz gratulujemy i zaprasza-
my już teraz do wspólnej zabawy za rok!  
 ~ Oprac. R. Stawna, D. Koralewska
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W dniach 3-8 października 
drużyny Alfy Vector Tarno-
wo Podgórne rywalizowały 

w pucharach z czołowymi drużynami 
Europy. Dziewczyny w serbskiej BA-
ČKA TOPOLA w Pucharze Europy, 
natomiast drużyna męska w Pucharze 
NBC w niemieckim Straubing. 

Nasze dziewczyny z wynikiem 3334 
kręgle zajęły 2 miejsce eliminacji tra-
cąc tylko 14 kręgli do najlepszej w tej 
fazie turnieju drużyny wicemistrza Nie-
miec, a najlepszym wynikiem eliminacji 
mogła poszczycić się nasza Joanna Filip 
592 kręgle. 

W półfinale Alfianki nie powtó-
rzyły wyniku z eliminacji i przegrały  
0 - 8 z późniejszym zdobywcą Pucharu 
Europy – chorwackim zespołem ŽKK 
„ISTRA” Poreč , a w meczu o 3 miejsce 
uległy 1 - 7 doświadczonym Austriacz-
kom z BSV „VOITH” St Polten. Ten 
występ, pomimo mniej udanego fini-
szu, jest największym sukcesem nasze-
go klubu w jego europejskich startach. 

Panowie, wśród bardzo licznej staw-
ki 24 drużyn, zaprezentowali niezłą for-
mę i zajęli 5 miejsce eliminacji pobija-
jąc rekord klubowy 3647 kręgli,  mając 
również w swoich szeregach najlepsze-

Europejskie Puchary

stoją od lewej: Iza-
bela Cwojdzińska, 
Marta Strzelczak, 
Aleksandra Bonk, 
Joanna Filip, Liwia 
Strzelczak
na pierwszym pla-
nie od lewej: Joan-
na Bonk, Weronika 
Torka i Dominika 
Zygarłowska

stoją od lewej 
Jarosław Michalak, 

Maciej Krzyżo-
staniak, Tomasz 

Masłowski, Jaro-
sław Bonk, Marcin 

Grzesiak
w pierwszym 

rzędzie od lewej: 
Michał Grędziak, 

Leszek Torka, 
Dawid Strzelczak, 

Piotr Kaczmarek

go zawodnika eliminacji – Michała Grędziaka (669). Do 4 drużyny eliminacji – póź-
niejszego tryumfatora rozgrywek – węgierskiej drużyny  Rčpcelaki SE – drużynie  
zabrakło 60 kręgli. ~PK

Wójt Tadeusz Czajka spotkał się z mieszkającym 
w Tarnowie Podgórnym uznanym trenerem wio-
ślarstwa Marcinem Witkowskim, którego pod-

opieczne na olimpiadzie w Rio de Janeiro zdobyły złoto 
w dwójce podwójnej (Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Na-
talia Madaj) i brąz w czwórce podwójnej (Maria Springwald, 
Joanna Leszczyńska, Agnieszka Kobus, Monika Cieciuch). 

Znakomity trener przyszedł na spotkanie w towarzystwie 
Artura Filipka (również mieszkańca naszej Gminy), z którym 

wspólnie prowadzi zawodników w Poznańskim Towarzystwie 
Wioślarskim Tryton. Punktem wyjścia dla rozmów była pro-
pozycja utworzenia na terenie naszej Gminy sekcji sportowej, 
zajmującej się od podstaw rozwijaniem wioślarstwa wśród 
dzieci w wieku od 12, 14 lat.

– Oferta ta jest dla nas interesująca, ponieważ trenerzy za-
deklarowali, iż Poznańskie Towarzystwo Wioślarskie mogło-
by zapewnić zaplecze sprzętowe do treningów. – powiedział 
Wójt. – Jeśli doszłoby do porozumienia z Trytonem, to nasza 
Gmina przygotowałaby konieczną infrastrukturę. 

Wioślarstwo to jeden z najbardziej ogólnorozwojowych 
sportów. Treningi odbywają się cały rok: zimą na sali gim-
nastycznej, m.in. na ergonometrach, a od kwietnia na wodzie 
– stąd wstępnie wskazano, iż takie koło sportowe mogłoby po-
wstać przy Szkole Podstawowej w Lusówku. 

– Jestem przekonany, że uprawianie sportu kształtuje cha-
rakter, uczy systematyczności i samoorganizacji – podkreślał 
na spotkaniu Marcin Witkowski. – Bez wątpienia ma też bar-
dzo pozytywny wpływ na kondycję i stan zdrowia młodych 
sportowców. Mam nadzieję, że razem z Gminą stworzymy 
miejsce zachęcające do możliwie powszechnego uprawiania 
wioślarstwa.

~ ARz

Niedługo wiosła?

Artur Filipek, Wójt Tadeusz Czajka i Marcin Witkowski
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. 27 

Grudnia, stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

obręb Numer 
działki

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

Wysokość 
wadium

Minimalna wyso-
kość postąpienia

Tarnowo Podgórne 1378/22 973 m2 PO1P/00106066/7 175.000,00 zł 8.750,00 zł 1.750,00 zł
przeznaczenie nie-
ruchomości

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwier-
dzonym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212 
poz. 3307. działka 1378/22 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN.

opis nieruchomości działka jest niezabudowana, niezagospodarowana  

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE 
SIĘ w dniu 31 października 2016r.  o godz. 
10.00 – (poniedziałek) w sali nr 10, w bu-
dynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób 
uprawnionych. Przed przystąpieniem do 
przetargu konieczne jest przedłożenie ko-
misji przetargowej dowodu wniesienia wa-
dium i okazanie dowodu tożsamości przez 
uczestnika przetargu (w przypadku małżon-
ków do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich ze stosownym pełnomoc-
nictwem drugiego małżonka zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), 
osoby prawne powinny dodatkowo okazać 
aktualny wypis w rejestru (notarialne pełno-
mocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieru-
chomości mogą brać podmioty, jeżeli wnio-

są wadium w  pieniądzu w wyżej określonej 
wysokości, nie później niż do dnia 24 paź-
dziernika 2016r. (poniedziałek), na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazany rachu-
nek bankowy. Dowód wpłaty wadium wi-
nien wskazywać jednoznacznie, kto wpła-
cił wadium i kto jest uprawniony do wzięcia 
udziału w przetargu na daną nieruchomość 
oraz wskazać nieruchomość, której wpłata 
dotyczy. 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy. Wadium pozostałych uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocz-
nie, nie później niż przed upływem 3 dni od; 

odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym.  

Termin do złożenia wniosków przez oso-
by, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2015r. poz. 1774 ze zm.) upłynął w 
dniu 16 sierpnia 2016r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogła-
szający może odstąpić od przetargu. Mapy 
ewidencyjne nieruchomości dostępne są na 
stronie internetowej: http://poznan.podgik.
pl, miejscowe plany zagospodarowania do-
stępne są na stronie http://www.tarnowo-
-podgorne.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać: 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261. 

Tarnowo Podgórne, dnia 17.10.2016 r. WZP.6721.3.2016
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym 
po południowej stronie drogi krajowej nr 92.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 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, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południo-
wej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 25.10.2016 r. do 30.11.2016 r., w godzinach 
pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 16.11.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.12.2016 r.

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

WZP.6721.1.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, dla działek 
nr 764/5 i 764/7.

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 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgór-
nym, dla działek nr 764/5 i 764/7 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 24 października 2016 r. do 15 listopada 2016 
r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 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 wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 li-
stopada 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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~ ogłoszenia

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
ogłasza  PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Powierzchnia nieruchomości Księgą wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium
Przeźmierowo 119/7 41 m2 PO1P/00182191/8 8.300,00 zł* 415,00 zł

*zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 33 oraz 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (Dz. U.z 2004r.Nr 54 poz. 535 ze zm.) 
• działka nr 119/7 niezabudowana, dział-

ka jest niezabudowana, posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. Działka nie stano-
wi samodzielnej działki budowlanej, może 
poprawić warunki zagospodarowania nie-
ruchomości sąsiednich, działek nr: 119/2, 
118/2, 120/8. 

• Dla działki nr 119/7 położonej w Prze-
źmierowie nie ma obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 
Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. 
(z późn. zm.) w/wym. działka znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem M.4 – tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
o dużej intensywności (funkcja dominująca). 

• termin do złożenia wniosków przez oso-
by, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 
z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) 
upłynął w dniu 29 września 2016r. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli 
nieruchomości sąsiednich z powodu braku 
możliwości zagospodarowania działki 119/7 
jako odrębnej nieruchomości. W przetargu 
ograniczonym mogą brać udział właścicie-
le nieruchomości sąsiednich –  działek nr: 
119/2, 118/2, 120/8.  

Pierwszy przetarg ustny ograniczony od-
będzie się dnia 10 listopada 2016r. (czwar-

tek) o godz. 10.00, w sali nr 10, budynek 
C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym.

• Osoby zamierzające wziąć udział 
w przetargu zobowiązane są do złożenia pi-
semnego zgłoszenia swojego uczestnictwa 
w przetargu w terminie do dnia 3 listopada 
2016r. (czwartek)

• Warunkiem udziału w przetargu jest 
wpłata wadium w  w/wym.  wysokości na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441 w ter-
minie do dnia 3 listopada 2016 r. (czwartek) 

Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazany rachu-
nek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien 
wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wa-
dium i kto jest uprawniony do wzięcia udzia-
łu w przetargu na daną nieruchomość oraz 
wskazywać nieruchomość, której wpłata do-
tyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy. Wadium pozostałych uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocz-
nie, nie później niż przed upływem 3 dni od; 
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym. 

Na dzień przed przetargiem tj. w dniu 9 li-
stopada 2016r. (środa) zostanie wywieszona 

lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu. 

Osoba przystępująca do przetargu zobo-
wiązana jest przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości, a w przypadku:

• małżonków do dokonania czynno-
ści przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich ze sto-
sownym pełnomocnictwem drugiego mał-
żonka,  zawierającym zgodę na uczestnictwo 
w przetargu w celu odpłatnego nabycia nie-
ruchomości, 

• pełnomocnika konieczne jest przedłożenie 
pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

W uzasadnionych przypadkach – ogłasza-
jący może odstąpić od przetargu. 

Przetarg zostanie przeprowadzony na pod-
stawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszy-
mi zmianami ) oraz § 6 ust.1 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostęp-
ne są na stronie internetowej: : http://poznan.
podgik.pl, miejscowe plany zagospodaro-
wania dostępne są na stronie http://www.
tarnowo-podgorne.pl. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, 
tel. 61-89-59-261.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE INFORMUJE, 
że w dniu 10 października 2016 r. wy-

wiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do naj-
mu i dzierżawy w miejscowościach:

• Baranowo
• Lusowo
• Sierosław
• Tarnowo Podgórne 
• Przeźmierowo

Szczegółowe informacje o przedmiocie 
dzierżawy i najmu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. 
nr 6, tel. 61-89-59-289.

WZP.6721.3.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część za-
chodnia

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 2016 r. poz. 778 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 2016 
r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Tarnowie Podgórnym - część zachodnia wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 7 listopada 2016 r. do 6 grud-
nia 2016 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek 
A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 21 listopada 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępo-
wania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
grudnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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~ sport

Ponad osiemdziesięciu szpadzistów wzięło udział  
w II Pucharze Starosty Poznańskiego, który odbył się 
10 września w hali sportowej OSiR w Tarnowie Pod-

górnym. Organizatorem turnieju była sekcja szermiercza UKS 
ATLAS Tarnowo Podgórne.

W zawodach wystartowało dziesięć klubów z Manieczek, 
Mosiny, Lubina, Szczecina, Śremu, Tarnowa Podgórnego, 
Wadowic, Wrocławia i Świdnicy koło Zielonej Góry. Rywa-
lizacja w pierwszym etapie prowadzona była w grupach eli-
minacyjnych, a następnie w eliminacjach bezpośrednich. Za-
wodnicy walczyli w trzech kategoriach wiekowych: młodzicy, 
dzieci i najmłodsza grupa zuchy – osobno dziewczęta i chłop-
cy. Po raz pierwszy odbył się również turniej amatorów, któ-
rzy w swej młodości nie trenowali szermierki, a teraz sport ten 
traktują jako hobby. 

Najlepszy wynik wśród szermierzy UKS ATLAS osiągnę-
ły w kat. dzieci – Gabrysia Ciborowska, która zajęła drugie 
miejsce i Kasia Piszczek, która była trzecia w kat. zuchów. 
Pozostali zawodnicy UKS zajęli miejsca: Hania Depta – 6, 
Zofia Kunysz – 7, Wiktor Wołoszczak – 8, Hania Hałas – 9, 
Zuzanna Mikołajczak – 12, Paweł Matuszewski – 13, Adam 
Patoleta – 14. Z kolei amatorzy Małgorzata Patoleta i Rafał 
Depta zajęli trzecie miejsca w swoich kategoriach. Zwycięzcy 
otrzymali puchary, dyplomy i nagrody, a upominki otrzymała 
ósemka finalistów w każdej kategorii wiekowej. Nagrody zo-
stały ufundowane ze środków Starostwa Powiatowego, klubu 
UKS ATLAS oraz firmy Nicol Sport dystrybutora i producenta 
sprzętu szermierczego.

W pierwszym Ogólnopolskim Turnieju w szpadzie „To-
ruńska Katarzyna”, rozgrywanym 24 września, wystartowa-
ło sześcioro zawodników UKS ATLAS. Zawody odbywały 
się w nowoczesnym kompleksie Uniwersyteckiego Centrum 
Sportowego. Najlepszy wynik spośród zawodników naszego 
klubu zrobiła Kaja Patoleta, która w kategorii dzieci zajęła 
trzecie miejsce, przegrywając w walce półfinałowej ze zwy-
ciężczynią turnieju. W tej samej kategorii Gabrysia Ciborow-
ska w grupie finałowej była ósma. Turniej można uważać za 
ważny element przygotowań do następnych startów. 

Dzieci i młodzież zainteresowaną rozpoczęciem trenin-
gów w szermierce zapraszamy na treningi, które odbywają się 
w poniedziałki i czwartki w szkołach podstawowych w Tarno-
wie Podgórnym i w Lusówku. Zachęcamy szczególnie zawod-
ników leworęcznych. Szczegółowych informacji udzieli trener 
Paweł Kapłon pod nr tel. 602 637 951. 

~ Paweł Kapłon

WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janko-
wicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 listopada 2016 r. do 1 grudnia 
2016 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 7 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Szermierka w Tarnowie Podgórnym i Toruniu
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~ sport

Za niespełna miesiąc po raz trzynasty odbędzie się Bieg 
i Nordic Walking z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Tak jak w latach ubiegłych odbędzie się w Ba-

ranowie. Limit 300 uczestników został osiągnięty. Tradycyjnie 
w ramach biegów na dystansie długim (ok. 7,5 km) oraz  krót-
kim (ok. 4 km) i marszu (ok. 4 km) odbędzie się rywalizacja 
sołectw w sezonie 2016/2017. Partnerami technicznymi wyda-
rzenia są: Czasnachip.pl – elektroniczny pomiar czasu, Flow 
Events – zabezpieczenie medyczne, BMG Vending Partner – 
posiłek regeneracyjny do pakietów startowych oraz Centrum 
Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian – zaplecze fi-
zjoterapeutyczne. Fundatorami medali i nagród są: Centrum 
Terapii Manualnej, Instytut Zdrowia i Urody ASPAZJA, In-
stalcompact service, Vermo, Sport Test Polska, Rada Rodzi-
ców Gimnazjum Baranowo, Hotel Kaskada oraz WUEF Club. 
Pozostali Partnerzy to Gabinet Dietetyczny Dietetyk Klinicz-
ny mgr Ewelina Klemczak oraz OSiR Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis

Zakończył się sezon 2016, w którym zawodnicy UKS 
Lusowo startowali w różnych zawodach triathlono-
wych, aquathlonowych, kolarskich i biegowych m.in. 

w Lusowie, Pniewach i Poznaniu. Najważniejszymi zawoda-
mi były Mistrzostwa Polski Młodzików w Aquathlonie, któ-
re odbyły się w Suszu oraz Mistrzostwa Polski Młodzików 
w Triathlonie w Sławie. Teraz młodzi sportowcy przygotowu-
ją się do kolejnego sezonu, a dzięki coraz większej popularno-
ści triathlonu jest ich coraz więcej. Cele jakie stawiają sobie 
na przyszłoroczne starty w zawodach rangi Mistrzostw Polski. 

– Ponieważ triathlon jest niezwykle trudną dyscypliną, 
w której trzeba szybko pływać, jeździć na rowerze i biegać, 
z zawodnikami trenujemy sześć razy w tygodniu – przyznał 
trener Tomasz Kosicki.

Więcej informacji o Klubie udzielają trenerzy: Borys Mo-
nastyrsky nr tel. 501 950 796 oraz Tomasz Kosicki nr tel. 
698 097 941. ~ Ania Lis

Druga edycja „Tarnowo na sportowo” odbyła się  
10 września na terenie obiektu OSiR w Baranowie. 
Wystawcy, którymi były lokalne kluby sportowe i fit-

ness, przedszkole oraz Tarnowskie Termy, prezentowali swoją 
sportowo-rekreacyjną ofertę w godz. 10.00 – 14.00. W tego-
rocznej edycji udział wzięły  kluby: Akademia Piłkarska Re-
issa, GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, KJ Michałówka, KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, OSiR Jast Tarnowo Podgórne, 
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, TKS Kros Tarnowo Pod-
górne, UKS Atlas Tarnowo Podgórne, UKS Błyskawica Tar-
nowo Podgórne, UKS Gimnazjum Baranowo, UKS Lusowo, 
UKS Orkan Przeźmierowo, UKS Sprint Przeźmierowo, Vic-
toria Wysogotowo oraz Przedszkole Tenisówka w Lusówku, 
Klub Fitness Piwnica pod Termami i Tarnowskie Termy. 

~ Ania Lis

XIII Bieg 
i Nordic Walking

UKS Lusowo 
triathlonem stoi

Sportowo  
w Baranowie
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Klub Tarnovia Basket zaprasza 
na zajęcia i treningi koszykar-
skie. Prowadzone są grupy: dla 

dzieci z klas 1-3, które trenują w Prze-
źmierowie (poniedziałki 16.00 i środy 
15.30, mała sala w Szkole Podstawo-
wej), Tarnowie (środy 17.00 i czwart-
ki 15.30, mała sala w Szkole Podsta-
wowej) i Lusowie (piątki 16.05, sala 

w Szkole Podstawowej); dla chłopców 
z klas 4-6 w Tarnowie  (poniedziałki 
i czwartki godz. 16.00, hala OSiR) i Lu-
sowie (wtorki i czwartki o 16.05, sala 
w Szkole Podstawowej); dla chłopców 
z gimnazjów i szkół średnich w Prze-
źmierowie (wtorki 17.00 i piątki 17.15, 
duża sala w Szkole Podstawowej). 
Klub planuje też udział w rozgrywkach 

minikosza dla chłopców z roczników 
2005, 2006 i 2007. 

Więcej informacji: tel. 664 467 818, 
mail: tarnovia.basket@gmail.com, fa-
cebook.com/tarnoviabasket. Patronem 
grup młodzieżowych Tarnovii Basket 
jest firma G.EN. Gaz Energia.

~ Szymon Drobina

Po rozegraniu dwóch kolejek grupy A 2 Ligi Koszyków-
ki Mężczyzn zawodnicy Tarnovii Basket Tarnowo Pod-
górne mają na koncie dwie przegrane. W obu meczach 

walczyli jednak do ostatnich minut, co daje nadzieje na zwy-
cięstwa w najbliższych meczach.

Inauguracja sezonu w Tarnowie Podgórnym zgromadziła 
komplet publiczności w hali OSiR. Przeciwnik – Politechnika 
Gdańsk – dysponował mocniejszym fizycznie i bardziej do-
świadczonym składem. Pierwsza połowa uwidoczniła te atu-
ty i goście po 20 minutach prowadzili 11 punktami (30:41). 
Tarnovia nie odstawała jednak na tyle, aby nie móc powal-
czyć o wygraną. 3 kwarta była jednak najgorszym okresem 
w wykonaniu gospodarzy, a gdańszczanie w pewnym momen-
cie prowadzili nawet 26 punktami. Mimo takiej przewagi za-
wodnicy Tarnovii nie spuścili głów i podjęli walkę w ostatnich 
10 minutach. Role się odwróciły i to gospodarze punktowali 
raz za razem systematycznie odrabiając starty. Nie starczyło 

jednak czasu i sił, aby dogonić Politechnikę, która ostatecznie 
wygrała 10 punktami (66:76).

Na pierwszy wyjazd Tarnovia Basket udała się do Gdyni na 
mecz z Asseco II, czyli rezerwami drużyny ekstraklasowej. 
W składzie przeciwnika znajdują się juniorzy starsi i juniorzy, ale 
należący do najbardziej utalentowanych w kraju. Właśnie występ 
jednego z nich, 20-letniego Mariusza Konopatzkiego w głów-
nej mierze przesądził o wyniku meczu w Gdyni. Zawodnik ten, 
będący w szerokim składzie ekstraklasowego Asseco, w meczu 
z Tarnovią Basket zanotował 29 punktów, 14 zbiórek, 12 asyst 
i 6 przechwytów. Rzadko ogląda się taki występ na jakimkolwiek 
szczeblu rozgrywek koszykarskich. Tarnovia Basket w tym me-
czu prezentowała się dobrze w ataku, gdzie bez problemu zdo-
była punkty spod kosza i z półdystansu. Zabrakło skuteczności 
w rzutach za 3 i z linii rzutów osobistych. Te dwa elementy za-
ważyły na tym, że nie udało się dotrzymać tempa w ataku na-
rzuconego przez Asseco, a w obronie Tarnovia przez cały mecz 
miała problemy z zatrzymaniem Konopotzkiego. Podobnie jed-
nak jak w meczu z Politechniką Gdańsk walczyła do końca i od-
robiła straty z 20 do 7 punktów. W końcówce zabrakło jednak 
skuteczności, aby zbliżyć się bardziej i ostatecznie Asseco wy-
grało 93:84.

Kolejne mecze Tarnovia Basket rozegra 19 październi-
ka (godz. 18.00) z Sklep Polski MKK Gniezno – oba mecze 
w Tarnowie Podgórnym, następnie 20 października w Pozna-
niu z AZS Politechniką i 26 października w Tarnowie (godz. 
18.00) z Biofarmem Basket Suchy Las.

~ Szymon Drobina
Z ostatniej chwili: Pierwsze zwycięstwo w sezonie! 9 października 
Tarnovia wygrała z Gryfem Goleniów 84:76.

Tarnovia Basket czeka na zwycięstwo

Koszykówka dla dzieci i młodzieży

Od startu w wojewódzkim Turnieju 
Dziewcząt i Chłopców w katego-
rii Skrzatów do lat 12, który odbył 

4 września na obiekcie Akademii Teniso-
wej „Angie” w Puszczykowie rozpoczęli 
wrześniowe rozgrywki tenisiści i tenisist-
ki TKS Kross Tarnowo Podgórne.

Podczas tym turnieju Hania Piotrowska 
(na zdjęciu) zajęła wysokie drugie miej-
sce. 

W kolejnym turnieju o Puchar Agniesz-
ki Radwańskiej, który odbył się 18 wrze-

śnia w Poznaniu w kat. Krasnalka do 9 lat 
Maja Pietraszak zajęła trzecie miejsce. 

25 września, kontynuując dobrą pas-
sę, Hania Pietraszak zwyciężyła w woje-
wódzkim turnieju do lat 12 w Kaliszu. Bez 
straty seta doszła do finału, w którym wy-
grała 6:0, 6:0.  Pozostali zawodnicy repre-
zentujący TKS KROS – Borys Bąkowski 
i Olaf Roszkiewicz – we wszystkich tur-
niejach kat. pomarańczowej i zielonej pre-
zentowali sportową i waleczną postawę. 

~ Ania Lis

Tenisowy wrzesień
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Rekordowa frekwencja towarzyszyła tegorocznym po-
wiatowym Mistrzostwom, które odbyły się 16 wrze-
śnia w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Na 

starcie stanęło blisko 160 zawodniczek i zawodników ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:

SP – klasa 4
1. Gabriela Pustkowiak – SP Tarnowo Podgórne
2. Jakub Gumula – SP Przeźmierowo
3. Jan Kroll – SP Lusowo
4. Hubert Najmowicz – SP Lusowo
5. Filip Dondajewski – SP Luboń
SP – klasa 5
1. Bartosz Krotkiewski – SP Luboń
2. Michał Powaga – SP Tarnowo Podgórne
3. Igor Garcarek- SP Tarnowo Podgórne
4. Miłosz Jaworski – SP Tarnowo Podgórne
5. Marlena Waraszewska – SP Przeźmierowo
SP – klasa 6
1. Witaliusz Różański – SP Tarnowo Podgórne
2. Feliks Kucharski – SP Lusowo
3. Oskar Kaczorowski – SP Luboń
4. Antoni Kolendo – SP Lusowo
5. Jakub Kożuchowski – SP Tarnowo Podgórne
Gimnazjum – klasa 1
1. Jakub Pałczyński – Gim. Skórzewo
2. Sebastian Kaczmarek – Gim. Tarnowo Podgórne
3. Bartosz Kempiak - Gim. Baranowo
4. Mateusz Ogrodzki - Gim. Luboń
5. Wiktoria Jaśniewicz – Gim. Suchy Las 
Gimnazjum – klasa 2
1. Dominik Ciechanowski – Gim. Tarnowo Podgórne
2. Piotr Ludwicki – Gim. Tarnowo Podgórne
3. Karol Andrzejak – Gim. Suchy Las
4. Jan Cieśliczak – Gim. Luboń
5. Michał Pluciński – Gim. Baranowo
 Gimnazjum – klasa 3
1. Jacob Kamiński – Gim. Suchy Las
2. Mateusz Zwierzchowski – Gim. Suchy Las
3. Hugo Sówka – Gim. Luboń
4. Jan Antoszewski – Gim. Tarnowo Podgórne
5. Krzysztof Witkowski – Gim. Luboń

~ Ania Lis

Zdobyciem dwóch medali podczas szosowych Mistrzo-
stwach Polski w Godzieszach Wielkich zakończyli te-
goroczny sezon kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgór-

ne. Rywalizacja w jeździe na czas dwójek oraz drużyn trwała  
od 30 września do 2 października. Medale udało się wywal-
czyć w jeździe drużyn. Borys Korczyński, Wojtek Sykała, 
Tobiasz Pawlak oraz Patryk Krzywda zdobyli srebrny medal 
w kat. młodzieżowiec i brązowy w elicie mężczyzn. Miejsce 
tuż za podium zajęła drużyna juniorów młodszych w składzie: 
Cezary Kwiatek, Jakub Śmieszek, Kacper Żygadło i Kajetan 
Sztuba. ~ Ania Lis

Drugie miejsce w klasyfikacji klubowej podczas 
XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju w Kręglarstwie 
Młodzieżowym „Wielkopolska Zaprasza” zajęli krę-

glarze OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Poza tym w klasyfika-
cji indywidualnej kategorii dzieci pierwsze miejsce zajął Mi-
chał Bonk, czwarte Marika Ryś, a siódme Małgorzata Kubiak. 
W kat. młodziczka Marta Stachowiak wywalczyła drugie miej-
sce, Maja Wąsala czwarte, Iwona Dziamska dziewiąte, Zuza 
Kucz dziesiąte oraz Sandra Ryś dwunaste. Wśród młodzików 
najlepiej spisał się Krzysztof Bartkowiak, który rywalizację 
zakończył na siódmym miejscu. W kat. juniorek młodszych 
drugie miejsce zajęła Sandra Mrowiec, a Jagoda Dziamska 
siódme. Juniorzy młodsi uplasowali się tuż za podium: czwar-
ty był Łukasz Kasprzak, piąty Tomasz Byliński, szósty Jakub 
Cwojdziński, siódmy Mateusz Gromadecki i dziewiąty Jędrzej 
Dmowski. ~ Ania Lis

Powiatowe MTB Kolarski koniec sezonu

Dobra zapowiedź sezonu
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Wychodząc naprzeciw głosom sugerującym po-
trzebę powstania w Gminie zespołu piłkarskiego, 
w którym będzie mógł zagrać każdy pasjonat piłki 

nożnej w kwietniu tego roku zaprosiliśmy wszystkie chętne 
i zainteresowane osoby na spotkanie organizacyjne w celu 
omówienia wizji istnienia zespołu i po prostu sprawdzenia 
liczby przyszłych zawodników. Trenerem drużyny został Ma-
rek Bartkowiak z Sadów, wieloletni trener oraz pasjonat pił-
ki nożnej. Pierwsze spotkanie było sporym sukcesem, przy-
było aż dwudziestu ośmiu zawodników, chcących spróbować 
swoich sił w nowo powstałej drużynie, dużą część tej grupy 
stanowili zawodnicy rozwiązanej drużyny rezerw Tarnovii 
Tarnowo Podgórne oraz zawodnicy Akademii Reissa, którzy 
nie łapali się do meczowej kadry. Przede wszystkim byli to 
mieszkańcy naszej Gminy. 

Na przygotowanie zespołu do rozgrywek trener miał aż czte-
ry miesiące, gdyż sezon b-klasy startuje zazwyczaj w ostatni 
weekend sierpnia. W okresie tym zespół rozegrał szereg me-
czów sparingowych, z których większość wygrał. Co dla nas 
najważniejsze wzrosła liczba osób czynnie zaangażowanych 
w istnienie zespołu – aktualnie kadra zespołu liczy 31 zawod-
ników zgłoszonych do rozgrywek. 

Organizacyjnie zespół przystąpił do rozgrywek pod nazwą 
„GKS Tarnovia II Tarnowo Podgórne”. Celowo nie piszemy 
zespołu rezerw, bo po prostu jesteśmy grupą zamkniętą. Nie 
ma między naszym zespołem a czwartoligową GKS Tarnovią 
wymian kadrowych, jak ma to miejsce w przypadku większo-
ści drużyn rezerw. 

Wystartowaliśmy w rozgrywkach b-klasy gr.2 oraz Pucha-
rze Polski na szczeblu okręgowym. 

Wyniki :
Puchar Polski: 
1 runda GKS Tarnovia II 3 – 0 Absolwent Poznań 
2 runda GKS Tarnovia II 5 – 1 Warta Obrzycko (A-klasa)
1/32 finału GKS Tarnovia II 5 – 1 Akademia Reissa ( kl. 

Okręgowa)
w 1/16 finału (19 października) przeciwnikiem zespołu bę-

dzie wygrany z pary LZS Wronczyn – Wielkopolska Komor-
niki, mecz 5 października.

Liga :
GKS Tarnovia II 3 – 1 Rożnovia Rożnowo
Rokita Rokietnica 0 – 3 GKS Tarnovia II 
GKS Tarnovia II 11 – 0 Odlew Poznań
LZS Otorowo 2 – 4 GKS Tarnovia II
GKS Tarnovia 7 – 0 LKS Lipa
LKS Baborówko 4 – 2 GKS Tarnovia II
Systematyczne treningi na boisku OSIR w Baranowie prze-

łożyły się na całkiem udany start jak na nowo powstałą dru-
żynę. Ogromne podziękowania dla kibiców wspierających 
zespół, szczególnie za oprawę podczas wygranego meczu der-
bowego z Akademią Reissa. Podziękowania również dla firm 
SerwisEcu, Q-Service Żuchowski, ORBUD za wszelką po-
moc oraz sprzęt sportowy. 

Zapraszamy do śledzenia fanpage’a drużyny www.facebo-
ok.com/tarnoviaII/ prowadzonego przez kierownik zespołu 
Angelikę Okupniak. Znajdą Państwo tam mnóstwo zdjęć oraz 
najważniejsze wiadomości.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nasza inicjatywa 
wypaliła i chłopacy mogą prezentować się z sukcesami na  
boiskach piłkarskich.  ~ Damian Skwierzyński

Nowa drużyna piłkarska – udany start!

WZP.6721.9.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Aza-
liowej i Lotosowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXII/477/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do 
dnia 16 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pi-
sma. Okładka: fot. archiwum

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  

i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej 

śp. Tadeusza Sadowskiego 

rodzinie, przyjaciołom, ks. kanonikowi Ignacemu 
Karge, sąsiadom, znajomym za okazaną, współczucie, 

ofiarowane komunie św., msze św. i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”  

składa 
żona Barbara i córka Magdalena z rodziną

DAM PRACĘ
• Poszukuję Pani do prowadzenia domu, 3-4 razy 
w tygodniu w Chybach. Potrzebna możliwość sa-
modzielnego dojazdu. Tel. 668 378 398.
• Hotel Edison w Baranowie poszukuje do pracy 
recepcjonistki lub recepcjonisty. Do zadań osób 
zatrudnionych na tym stanowisku będzie nale-
żało m.in. przyjmowanie hotelowych rezerwa-
cji, meldowanie i sprawna obsługa gości, wysta-
wianie faktur. Praca w systemie dwuzmianowym 
(również w weekendy) w godzinach 7.00 – 19.00 
lub 19.00-7.00. Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt z recepcją hotelu pod nr tel. (+48) 61 814 
27 51 i (+48) 505 433 959 lub przesłanie aplikacji 
na adres: joanna.wojciechowska@hoteledison.
com.pl.
• Krawcowe zatrudnię do zakładu w Przeźmiero-
wie, 601 711 480.
• Szukam opiekunki do 15mies. dziewczynki + 
odbiór dzieci ze szkoły w Przeźmierowie, pra-
ca w Przeźmierowie, pełen etat 8.30-16.30, tel. 
516132591.
• Firma sprzątająca  zatrudni odpowiedzialne  
panie chętne  do sprzątania biur oraz domów. 
Tel. 603-635 -878  po 17.00.

• Zatrudnię pracownika do pracy porządkowej w 
gospodarstwie w każdą sobotę. Tel. 607-435-368
• Studio Madeleine zatrudni fryzjerkę\fryzjera na 
bardzo dobrych warunkach,gwarantujemy szko-
lenia w akademii selective.kontakt: studio Ma-
deleine os.Kalinowe 13a\9 Rokietnica tel.889196 
106
• Przyjmę do pracy dynamiczną Panią z inicjaty-
wą- sprzątanie, gotowanie, ewentualnie opieka 
nad dzieckiem. Praca w Tarnowie Podgórnym 
kilka razy w tygodniu. Proszę o tel po 20.00. Tel. 
664 922 177.
• Zlecę pozyskiwanie Klientów dla naszej firmy. 
Zajmujemy się tworzeniem wszelkiego rodzaju 
filmów reklamowych, grafiką, fotografią rekla-
mową. Oferujemy wynagrodzenie prowizyjne 
od podpisanej umowy. Zapraszam do kontaktu 
603782810.
• Poszukiwana opiekunka do rocznej dziew-
czynki w Tarnowie Podgórnym - opieka 1-2 razy 
w tygodniu, po kilka godzin. Wymagania: do-
świadczenie w zajmowaniu się dzieckiem w po-
dobnym wieku, mile widziane prawo jazdy. Kon-
takt : 513 747 862.
• Kucharzy , kelnerów , kelnerki , pomoce ku-
chenne zatrudnimy do restauracji w Baranowie 
501-292-774, 504-211-982

• Przyjmę recepcjonistkę do pracy w Hote-
lu Orange w Przeźmierowie. Prosimy przesy-
łać swoje CV na adres: hotel@hotelorange.pl 
lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange 
Przeźmierowo.
• HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K. (nr ewidencji 
439) specjalizuje się w rekrutacji pracowników 
produkcyjnych oraz magazynowych. Poszuku-
jemy osób do pracy na magazynie przy komple-
tacji towaru. Praca od poniedziałku do piątku. 
Średnie wynagrodzenie 2000-2500 netto. Wyma-
gamy statusu studenta. Kontakt pod numerem 
telefonu: 530 228 580 lub na adres mailowy: biu-
ro@hrconsulting.com.pl
• Krawcowe zatrudnię, praca stała. Przeźmiero-
wo tel. 61 8142 745
• Młodych ludzi do pracy w gastronomii przyjmę 
weekendowo (chłopcy i dziewczyny) 605 320 413

SZUKAM PRACY
• Podejmę pracę z uczniem klasy I - IV; czytanie, 
pisanie, liczenie i czyanie ze zrozumieniem. Prze-
źmierowo i okolice, tel. 691 86 12 07.
• Posprzątam biura (emerytka) 502-728-204.
• Posprzątam dom, mieszkanie. Przeźmierowo 
i okolice. 794-108-133.

Podziękowanie

Państwu Urszuli i Andrzejowi Kawa serdeczne podziękowania za wspaniałą gościnę oraz mile spędzony czas w gospodar-
stwie położonym w Białokoszycach

składają Seniorzy z Klubu Seniora Sady

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
Pracująca Pani szuka pokoju
w Przeźmierowie lub okolicy
(chętnie z możliwością za opiekę)

507 684 981

Serdeczne wyrazy współczucia  
Rodzinie i bliskim z powodu  

śmierci długoletniego członka Klubu,  
naszego Przyjaciela i Kolegi

śp. Stanisława Walińskiego

Składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym
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W Kimball Electronics Poland pro
dukujemy wysokiej jakości wyroby 
elektroniczne i urządzenia medyczne. 
Jeste śmy liderem wśród firm z sektora 
Elektroniki w Polsce. 
Znajdujemy się w gronie Gazel Biznesu, 
w czołówce rankin gu 100 największych 
firm Wielkopolski i w pierwszej 500-ce 
największych firm w Polsce.

MONTER PODZESPOŁÓW  
ELEKTRONICZNYCH
Oferujemy:
•	 umowę o pracę tymczasową z możliwo-

ścią podjęcia stałej współpracy, 

•	 szkolenia wdrażające,

•	możliwość otrzymania premii regulami-
nowej po pierwszym miesiącu,

•	 pracę w klimatyzowanych pomieszcze-
niach

•	 nagrody finansowe: 
 za zgłaszane pomysły 
 za polecenia pracowników

•	 pracę w przyjaznym zespole, możliwość 
uczestnictwa m.in. w akcjach charyta-
tywnych i sportowych.

Obowiązki:
•	 montaż podzespołów,

•	 kontrola produkowanych części,

•	 praca przy obsłudze maszyn produk-
cyjnych,

•	 praca w systemie 3-zmianowym i/lub 
4-brygadowym

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do grona pracowników Kimballa zachęcamy do przesłania CV z zaznaczonym numerem 
referencyjnym w temacie wiadomości, na adres:
KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne 
lub e-mail: praca@kimballelectronics.com
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych  
i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.

PRACA I KARIERA W Kimball  
Electronics  
Poland

Dołącz do nas!!! Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne. Nr ref: MPE/16

JA JUŻ PRACUJĘ!

MATEUSZ 
PRODUKCJA ELEKTRONICZNA

Swoją przygodę z Kimball Electronics Poland roz-
począłem na początku 2013 roku - przez kilka mie-
sięcy jako pracownik tymczasowy. Początkowo 
pracowałem na stanowisku montera, następ nie 
awansowano mnie na operatora, a obecnie pracu-
ję na stanowisku Grupowego. Bardzo ce nię sobie  
w mojej pracy to, że dostrzeżono mój potencjał oraz 
zaproponowano ciekawą ścieżkę rozwoju. Drugą 
ogromnie dla mnie ważną rze czą jest stabilizacja, 
jaką daje mi zatrudnienie w tej firmie – umowa  
o pracę i świadczenia so cjalne. Atmosfera w pracy 
jest koleżeńska, za wszę mogę liczyć na wsparcie  
i pomoc.

Nasz zespół to  
blisko 1000  
wspaniałych ludzi!

ZA PRACĘ W SYSTEMIE 
4-BRYGADOWYM:
ATRAKCYJNY  
DODATEK FINANSOWY!

www. pracujwkimball.pl

Znajdziesz nas też na Facebooku!

 KimballElectronicsPoland

4397_2016_09_modyfikacja plakatów rekrutacyjnych Kimball w TPBUS- monter_v3.indd   1 2016-09-26   12:30:03
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ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ
DAMSKO-MĘSKĄ

tel. 605 149 364
salon w Przeźmierowie

Firma WOOL STAR z Buku poszukuje osób  
do Telefonicznej Obsługi Klienta

OFERUJEMY:
•  Stałą współpracę w siedzibie firmy w Buku.
•  Dodatkową pracę dorywczą osobom pracującym.
•  Pracę osobom uczącym się, studiującym.
•  Pracę w domu.
•  Elastyczny grafik.

Jeśli nie masz możliwości dojazdu do siedziby firmy,  
możesz wykonywać pracę w domu w dogodnych godzinach. 

 Dopasujemy się do Ciebie.

WYSTARCZY, ŻE JESTEŚ OSOBĄ:
•  komunikatywną,
•  zaangażowaną,
•  odpowiedzialną,
•  chcącą się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności.

ZAPEWNIMY:
•  Wynagrodzenie złożone z podstawy oraz premii.
•  Zlecenie z możliwością otrzymania umowy o pracę.
•  Wewnętrzne szkolenia i wsparcie ze strony trenera.
•  Pracę w przyjaznej atmosferze.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY W RÓŻNYM WIEKU!!!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

tel. 723 992 064, 61 896 86 20 wew. 130
lub wyślij CV na 

szkolenia.tws@woolstar.pl

W CV prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych” 
(zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych, DZ. U. Nr 133 poz. 833).

Dołącz do Securitas!
Securitas jest największym na świecie koncernem  
zajmującym się usługami ochrony. W Polsce zatrudniamy  
kilka tysięcy osób, gwarantujemy przygotowanie zawodowe  
i rozwój, oferujemy stabilizację i dobre warunki pracy. 
Wykorzystaj szansę rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji. 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
Kwalifikowany Pracownik Ochrony 
(miejsce pracy Sady k. Poznania)

Oferujemy:
• stawkę godzinową 18,00 zł brutto
• umowę o pracę na pełen etat
• bezpłatne zakwaterowanie w pierwszym miesiącu 
  pracy w przypadku relokacji
• możliwość awansu i rozwoju zawodowego.

Prześlij CV lub zadzwoń:
rafal.nowaczyk@securitas.pl 
tel. 61 827 42 27, 690 100 306

CHEMIA

MATEMATYKA
FIZYKA

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych

oraz ponadpodstawowych!!
Rzetelnie i skutecznie!

ul. Ogrodowa 125, Przeźmierowo

tel. 691 735 035

KOREPETYCJE

Wymagana podstawowa znajomość obsługi maszyn do szycia. 
Zapewniamy szkolenie z obsługi nowoczesnego automatu szyjącego. 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 600 899 122
lub wysłanie cv na adres: magdalena.bedynska@kreativia.pl

Zatrudnimy do pracy
w nowoczesnej drukarni wielkoformatowej

OBSZYWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

 

FIRMA P.H. EMEN
ZAJMUJĄCA SIĘ DYSTRYBUCJĄ 

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

zatrudni w Baranowie:
1.  Sprzedawca na portalu Ebay.co.uk 

- wymagania:j. angielski, podstawy informatyki

2.  Asystent sprzedaży detalicznej 
wymagania: podstawy j. niemieckiego

3.  Magazynier 
wymagania: prawo jazdy kat.B

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat
w naszym nowym oddziale.

Oferty proszę składać na adres: biuro@chlodnice.net
lub osobiście P.H.”EMEN” Rynkowa 81, 62-081 Przeźmierowo
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tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie
ZAPRASZAMY

ul. Widok 33, tel. 501 413 631
www.ogrodnictwo-batorowo.pl

OGRODNICTWO POLECA:
CHRYZANTEMY DONICZKOWE

ORAZ
STROIKI I KOMPOZYCJE DO WAZONÓW

BOGATA KOLORYSTYKA
I ROŻNORODNOŚĆ WZORÓW

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

Kobylniki,
ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

Tort - Ula

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl

www.tort-ula.pl

Torty
artysty� ne

i inne
słodkości

Tort - Ula
Torty

artysty� ne
i inne

słodkości

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •
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Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 513 035 741, 665 356 318,  61 8142 974

www.wist.poznan.pl

Rok założenia 1992

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

z kuponem
rabat

HIT!!! Rabat  
na moskitiery!

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Pedagoterapia   ELŻBIETA HUBER

Przeźmierowo, ul. Majowa 36 | tel. 502 652 957

zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami kl. I-VI
 - trudności szkolne, dysleksja, dysgra�a, dysortogra�a, dyskalkulia
terapia pedagogiczna z uczniami
 - z nadpobudliwością psychoruchową, niepełosprawnością intelektualną
diagnoza pedagogiczna

Zapraszamy!Zapraszamy!

W wyjątkowy nastrój wprowadzi naszych gości grająca na żywo orkiestra kameralna.
Uroczystą kolację serwowaną, oraz bogate menu przygotuje szef kuchni.

W noc sylwestrową oferujemy pokoje hotelowe w wystrzałowo niskich cenach.
Pokój 2 os. ze śniadaniem w cenie 180 zł. Rozpoczęcie balu o godz. 19.00

Cena za parę 450 zł – od dzisiaj przyjmujemy zapisy

pod numerem telefonu 61 812 21 21
Lub pocztą mailową: info@rezydencjakaminsko.pl

Rezydencja Kamińsko ma zaszczyt zaprosić Państwa do swoich 
nowoczesnych wnętrz, na niezapomnianego

Sylwestra 2016/2017

Życzymy udanej zabawy!

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum
tel. 603 093 436, 61 22 45 112, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

ANGIELSKI

- kursy języka angielskiego
  ogólnego i biznesowego

- tłumaczenia

- korekta prac dyplomowych

magister filologii angielskiej

doktor nauk humanistycznych

Tel: 604 52 52 32
(Lusówko)

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO

Język angielski
korepetycje dla dzieci i młodzieży

(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
Tarnowo Podgórne

Nie dojeżdżam. tel. 794-905-146
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tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Od listopada w soboty od 8.00 do 13.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

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 

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

DOCIEPLENIA i ELEWACJE
od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl 508-33-22-20

Oddam 
ziemię

516 066 984
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,,  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO 5HA

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

PROJEKTOWANIE
WNĘTRZ
WIZUALIZACJE

TEL. 609-642-119

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

PALARNIA KAWY
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

Z tą reklamą  
dowolna kawa 15% taniej
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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

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

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.: 8.00-16.00, 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

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowokom. 602 659 208

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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

pon.-śr. 14.00 - 18.00
czw.-sob.  10.00 - 14.00

ul. Wiosenna 43, Baranowo
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

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

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

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 504 485 108, 693 721 394

PRZEŹMIEROWO RYNKOWA 52

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   TOMEK

Baranowo
ul. Poznańska 22b
tel. 691-751-018
www.zptomek.pl

Bramy
Ogrodzenia
Balustrady10 lat 

doświadczenia

Spawanie aluminium stali nierdzewnej
Toczenie, frezowanie, cięcie blachy

Ponad to wykonujemy wiele innych nietypowych
                          zleceń dla firm i osób prywatnych

Współpracowaliśmy z: Auchan,
 Herlitz,  Apart, VOX, El-Cab

K&N Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
ul. Podgórna 10, 62-060 Stęszew, Dębno

tel. 502 170 054, 609 484 621
knbiuro@op.pl, www.biurorachunkowe-poznan.biz

Certyfikat MF 22777/2008
Oferujemy obsługę ksiegowo - kadrową firm
w pełnym zakresie. Pomagamy przy wyborze

odpowiedniej formy opodatkowania.
Nieodpłatnie rejestrujemy działalnosci

gospodarcze oraz społki w systemie S24.
Zapewniamy bezpłatny odbiór dokumentów do klienta.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny
Kontakt w godz. 9.00 do 20.00

ZAPRASZAMY

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

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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 ocieplanie poddaszy
 ocieplanie i wygłuszanie ścian
 izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
 izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów

Poznań ✆    536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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.

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

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

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

tel. 508 610 256

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Wykańczanie
wnętrz

poddasza, elewacje

tel. 501 484 314
PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPIA
ZABURZEŃ LĘKOWYCH

660 140 488



październik 2016 | sąsiadka~czytaj |    61

~ reklamy

G R O C H Ó W K A
z NapachaniaDOLEWKA 

GRATIS!

T.Podg-Rumianek, ul Poznańska 13 - przy skupie palet 24h - pon.-pt.:10:30-18:00 ; Cerekwica - Trasa P-ń_Szamotuły 
tel. 508-6-7-8-9-10

grochowka_z_napachania@wp.pl

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hHISZPAŃSKI
725 261 948

QUADY
    MOTOCYKLE
        SKUTERY

skup • sprzedaż • naprawa • przeglądy
e-mail: porsche12@op.pl
tel. 603 441 391

Kaźmierz
ul. Jana Pawła II 15

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

N AU K A  J A Z DY
Przeźmierowo, Poznań• elastycznie •

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

Chcesz mieć piękne włosy i paznokcie!
Zapraszamy do nas!

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
W CERADZU KOŚCIELNYM

przy ulicy Więckowickiej 6A

Fryzjerka Ania - 695-597-209
Kosmetyczka Natalia - 697-394-327

salonfryzjerskokosmetycznyAnnaCzajka
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tel. 61 8163 901, 900 | Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76
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PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

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

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

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

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14, Przeźmierowo

tel: 606-261-239, 61 625 52 86

PROTEZY
ZĘBOWE

NAPRAWA
I WYKONANIE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

 

Gabinet specjalistyczny 
PSYCHOLOG, DIETETYK, 

PSYCHODIETETYK, LOGOPEDA 
Dr Małgorzata Walczak 

Tel. 605 374 183 
 

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

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 

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

MATEMATYKA, FIZYKA

692 404 477
KOREPETYCJE
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GLAMOUR • ul. Rynkowa 92 • 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel. 695 925 277, 618 141 535 • e-mail: rezerwacja@glamourhouse.pl • www.glamourhouse.pl

Spa
Zabiegi na twarz i ciało

Zabiegi laserowe
Masaże ciała

Pielęgnacja stóp i dłoni
Zabiegi drobne

Fitness
Joga

Tai Chi
Zdrowy kręgosłup

Zajęcia dla kobiet w ciąży
Aerobik

Restauracja
Niedzielne obiady

Oferta lunchowa 25zł
Uroczystości rodzinne
Spotkania firmowe

Szkolenia, konferencyjne

Pizzeria
Pizza ma miejscu, na wynos i z dowozem

Dania obiadowe
Fast food-Burgery, Kubełki

Włoskie makarony
Przyjęcia klubowe
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PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

061 814 27 12 

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

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

OFERTA:
Styropian laminowany „Styropapa”

Styropian spadkowy
Kliny styropianowe

Papy termozgrzewalne i tradycyjne
Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
Kominki, kielichy przyścienne, rynny

Blachy powlekane kolor
Blachy ocynkowane

Styropian - (SUPER CENA)

Kleje do styropianu i siatki
Siatka podtynkowa

Kołki do montażu styropiany
TRANSPORT

Kontakt:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie
tel./fax 61 814 27 68, 604 288 704, 604 288 703, 602 638 779

e-mail: biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479
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Najnowsze i najskuteczniejsze urządzenie Endermologie LPG.
ZOSTAW U NAS SWOJE KILOGRAMY!

NAJNOWSZY

MODEL
2016

Lipomassage 
10 zabiegów  1100 zł
(kostium gratis)

1 zabieg  120 zł

Endermolift 
10 zabiegów  800 zł

1 zabieg  100 zł

www.dermatis.com.pl
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
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www.wache.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie Quadów Polaris:

Mikołaj Wache
tel.: 783 000 022

e-mail: mikolaj.wache@wache.com.pl QUADY



partnerski
punkt

zaoferuj  zni¿ki
zostañ partnerem

szczegó³y: 

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

karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

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


