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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

Sołtys TP zaprasza
Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podg. zaprasza mieszkań-

ców na imprezy kulturalne:
1. Klub JAZZOWY - K. DĘBSKI, sobota, 3 grudnia, 

godz. 18.00, GOK „SEZAM” Tarnowo Podgórne,
2. Operetka „Piraci z Penzance”, niedziela, 4 grudnia,  

godz. 19.00, CK Przeźmierowo.
Zaproszenia oraz informacje udziela sołtys Piotr Owczarz, 

tel. 603 601 933.  ~ Jacek Pietrucha

Szanowni Państwo!
Listopad jest miesiącem spotkań. Wspólnie obchodzi-

liśmy Święto Niepodległości, które uczciliśmy zarówno 
chwilą zadumy przy pomniku w Parku im. J. Wojkiewi-
cza, jak i rekreacyjnie – biegając, spacerując, grając 
w kopa czy strzelając. Zwieńczeniem tego dnia był Kon-
cert Niepodległościowy, połączony z jubileuszem 20-le-
cia Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

A przed nami kolejne spotkania: warto przyjść do 
punktów informacyjnych, poświęconych integracji ko-
munikacji (Karta PEKA!) oraz programom Narodowe-
go Funduszu Zdrowia (m.in. Zintegrowany Informator 
Pacjenta, „Leki dla seniora”). Zapraszamy także na 
debatę na temat bezpieczeństwa – udział w niej weźmie 
również Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Termi-
ny i miejsca spotkań podajemy wewnątrz numeru.

Do zobaczenia!
 ~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy  
w Filii w Przeźmierowie:  

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

Jakie są zasady zimowego utrzymania dróg
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialni są ich wła-
ściciele.
Drogi krajowe 

– Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDD-
KiA, oddział w Poznaniu: tel. 61 814 22 61, 698 629 861, 
698 629 702 

DK 92 Poznań – Pniewy  
S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania) 

Drogi wojewódzkie 
– Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
184 Poznań – Szamotuły RDW  Szamotuły tel. 61 225 8484
307 Poznań – Buk RDW Nowy  Tomyśl tel. 61 225 8460

Drogi powiatowe 
– Zarząd Dróg Powiatowych tel. 61 859 3444, 508 236 315
1872P Tarnowo Podgórne –  Kaźmierz (II standard) 
1890P Grzebienisko – Jankowice (III standard) 
2392P Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Dopie-

wo (III  standard) 
2404P Złotkowo – Tarnowo Podgórne (ul. Rokietnicka) (III 

standard) 

2405P Przeźmierowo – Poznań (ul. Rynkowa w Przeźmie-
rowie) (II  standard) 

2417P Lusowo – Dąbrówka (ul. Nowa i ul.  Zakrzewska 
w Lusowie)  (II standard) 

2418P Batorowo – Wysogotowo (II standard) 
2419P Sady – Lusowo – Lusówko (III standard) 
2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo (III standard) 
2421P Sady – Kiekrz (III standard) 
Standardy odśnieżania przyjęte przez ZDP: II – jezdnia od-

śnieżona i śliskość  zlikwidowana na całej szerokości  do  4 
godz.  III – jezdnia odśnieżona na całej szer. śliskość zlikwi-
dowana na  skrzyżowaniach z drogami,  przejazdach kolejo-
wych, odc. o pochyl >4% do 6 godz.,  
Drogi gminne i wewnętrzne  

– Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM pon - pt 
7.00-15.00 tel. 61 814 64 30 w.441 i 434,  po  15.00 i dni wolne 
tel. 507 024 044. W pierwszej  kolejności odśnieżane są drogi 
zapewniające przejezdność komunikacji autobusowej.   

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

Korzystam codziennie 
z przystanku autobusowego 
w centrum Tarnowa . 
Jego konstrukcja wraz 
z opuszczonym już dawno 
kioskiem w ogóle nie 
spełnia swojej roli i jest 
oględnie mówiąc obskurna. 
Czy można liczyć na 
przebudowę tego obiektu? 

Mamy już projekt nowego 
obiektu. Będzie to nowocze-
sny peron z wiatą na rowery, 

elektroniczną tablicą informacyjną itp. 
Jest to część większego zadania (w tym 
także zakup autobusów przegubowych), 
które czeka na dofinansowanie unijne. 

W pierwszej kolejności taki zakres bę-
dzie realizowany na przystankach prze-
siadkowych – taką funkcję będzie pełnił 
przystanek w centrum Tarnowa Podgór-
nego. Mogę zapewnić, że standard przy-
stanków będzie stale podnoszony we 
wszystkich miejscowościach, szczegól-
nie tam, gdzie jest wielu pasażerów. 
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~ aktualności

Baranowo
Rozpoczęto budowę świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

Trwa opracowanie projektu budowy szkoły pod-
stawowej

Batorowo
Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Widok 

Chyby
Trwa budowa chodnika ul. Szkolnej

Wybrano wykonawcę nowej nawierzchni ul. Li-
powej

Góra
Zakończono przebudowę ul. Szkolnej

Nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie konte-
nera wystawienniczego dla wozu strażackiego 
– zaproszenie do składania ofert umieszczono 
ponownie na stronie internetowej

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

Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

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

Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej

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

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Zakończono opracowywanie dokumentacji na 
budowę chodnika przy ul. Zakrzewskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy ul. Ogrodowej 

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

Przeźmierowo
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Orzecho-
wej wraz z parkingiem

Przekazano plac budowy pod przebudowę ul. 
Leśnej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Dyżur NFZ w Tarnowie Podgórnym

66 Akcja Honorowego Krwiodawstwa
pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

19 listopada, w godz. 8.00 – 16.00
Budynek Szkoły Podstawowej  

w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5

zaprasza Stowarzyszenie Dar Serc

 ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta 
(możliwość założenia konta, zakres informacji),

pomoc medyczna w stanach nagłych 
(kiedy po pogotowie a kiedy na „wieczorowa pomoc”),

programy profilaktyczne finansowane przez NFZ 
(informacja o adresatów programu, zasadach działania),

dziecko w NFZ 
(koszyk świadczeń gwarantowanych, w tym opieka w szkole),

ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny / studentów 
(w tym: praca w wakacje lub czasowa a prawo do świadczeń),

specjalne uprawnienia do świadczeń (kto, kiedy),
 
EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(czym jest , kto otrzymuje, zasady udzielania świadczeń),

„Leki 75+” 
(dla kogo kierowany, jakie leki, co powinno znaleźć się na recepcie),

„Odwołaj wizytę, z której nie możesz skorzystać” (kampania informacyjna dla 

placówek i pacjentów prowadzona od maja 2016 roku – zasady).

21 listopada, w godz. 9.00 – 15.30
 Urząd Gminy, budynek C, ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne

 28 listopada, w godz. 9.00 – 15.30 
Filia Urzędu, Pasaż, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo

DYŻUR

Zapraszamy na dyżur pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia w naszej 
Gminie  

•	 21 listopada, w godz. 9.00 – 15.30 Urząd Gminy, budynek C, ul. Poznańska 94 
Tarnowo Podgórne
•	 28 listopada, w godz. 9.00 – 15.30 Filia Urzędu, Pasaż, ul. Rynkowa 75c, 

w Przeźmierowie.
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~ aktualności

Sołtys Tarnowa Podgórnego infor-
muje, że w każdy poniedziałek 
w godz. 19.00 – 21.00 mieszkań-

cy, chcący pograć w piłkę siatkową, 
mogą bezpłatnie korzystać z sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej przy ul. 
Szkolnej w Tarnowie Podgórnym. 

~ Sołtys TP

Siatkówka 
w Tarnowie 
Podgórnym

Zaczynamy przygotowania do 25. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zagramy 15 stycznia 2017 r. (niedziela) – 

w naszej Gminie najważniejsze wydarzenia będą 
miały miejsce w hali sportowej OSiR w Tarno-
wie Podgórnym. Szczegółowy program zamie-
ścimy w grudniowym numerze „Sąsiadki-Czytaj”. 
Szefem lokalnego sztabu jest Barbara Wypuszcz 
(okw@tarnowo-podgorne.pl).

Już teraz przyjmujemy fanty, przedmioty i propozy-
cje na licytacje i loterię – oczywiście przyjmujemy wszyst-
ko: na scenie zlicytujemy fanty poważne i z przymrużeniem 
oka, na loterie trafią gadżety i drobiazgi. W tej sprawie prosimy 
o kontakt z Agnieszką Rzeźnik, a.rzeznik@tarnowo-podgorne.pl, tel. 606 756 290.
 ~ ARz

WOŚP – przygotowania 
rozpoczęte

Do 10 listopada można było gło-
sować na projekty zgłoszone 
w I edycji Budżetu Inicjatyw Spo-

łecznych. Obecnie trwa weryfikacja i li-
czenie głosów. Wyniki głosowania poda-
my na gminnej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet 
Inicjatyw Społecznych oraz w następnym 
wydaniu „Sąsiadki-Czytaj”.

W I edycji o głosy mieszkańców wal-
czyło 6 projektów. Głosować można 
było zarówno w formie papierowej, jak 
i internetowo (posiadacze Karty Miesz-
kańca) na jedną wybraną inicjatywę. Do 
podziału jest 25 tys. zł. ~ ARz

Jak co roku Dzień Nauczyciela był 
okazją do podsumowania osiągnięć 
pedagogicznych nauczycieli w na-

szych placówkach edukacyjnych. Pod-
czas uroczystego spotkania z pracow-
nikami placówek edukacyjnych Wójt 
Tadeusz Czajka wręczył 11 nauczycie-
lom i 3 dyrektorom okolicznościowe na-
grody. To wyraz uznania dla ich zaan-
gażowania w pracę pedagogiczną oraz 
dla wyników osiąganych w nauce przez 
prowadzonych przez nich uczniów.

~ ARz 

Budżet Inicjatyw 
Społecznych 
– głosowanie 
zakończone

Nauczyciele 
nagrodzeni
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Trwa modernizacja schodów wejściowych do 
szkoły podstawowej

Trwa procedura przetargowa na przebudowę (re-
witalizację) 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)

Wykonano remont świetlicy

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

Sierosław
Trwa procedura przetargowa na budowę budyn-
ków komunalnych i sprawowanie nadzoru inwe-
storskiego

Tarnowo Podgórne
Trwa przebudowa ulic: Kalinowej, Wrzosowej, 
Gerberowej i Modrakowej 

Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

W przygotowaniu ponowne ogłoszenie przetargu 
na budowę budynku komunalnego przy ul. Krętej

Trwa opracowywanie dokumentacji zamiennej 
na budowę Środowiskowego Domu Samopomo-
cy dla osób niepełnosprawnych

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku 
wielorodzinnego przy ul. 25 Stycznia

Wysogotowo
Trwa przebudowa ulicy Wierzbowej

Trwa przygotowanie przetargu na budowę oświe-
tlenia na ul. Skórzewskiej

Pozostałe
Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

~ aktualności

Osoby, które złożyły wnioski 
o Kartę Mieszkańca, prosimy 
o odebranie Kart – niektóre 

Karty czekają na odbiór już kilka mie-
sięcy (rekordzista – ponad rok!).

Przypominamy, że przy składaniu 
wniosku niezbędne jest dostarczenie 
zdjęcia – bez kompletnego wniosku 

wydanie Karty nie jest możliwe. Zdję-
cie nie musi być wykonane u fotografa. 
Najważniejsze jest, aby była dobrze wi-
doczna twarz np. typowe selfi. 

Zdjęcie można przysłać mailem (opi-
sany imieniem i nazwiskiem plik jpg) na  
adres karta-mieszkanca@tarnowo-pod-
gorne.pl ~ HSŁ

W związku z nowym syste-
mem odbioru i zagospoda-
rowaniu odpadów przypo-

minamy o konieczności dostarczenia 
wypełnionych deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi do Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne. Formularze zostały dostar-
czone przez Pocztę Polską do właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych. 
Są także dostępne w Wydziale Obsłu-
gi Klienta Urzędu Gminy oraz w Filii 
w Przeźmierowie, u sołtysów oraz na 
gminnej stronie internetowej www.tar-
nowo-podgorne.pl w zakładce Ochro-

na Środowiska. Wypełnione deklaracje 
należy dostarczyć osobiście lub listow-
nie do Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne w Tarnowie Podgórnym, do Filii 
Urzędu w Przeźmierowie lub przeka-
zać sołtysom poszczególnych miejsco-
wości. Uwaga: deklaracja jest doku-
mentem powodującym zobowiązanie 
podatkowe – Urząd musi zatem otrzy-
mać papierowy dokument podpisany 
własnoręcznie (nie wystarczy przesła-
nie skanu). Alternatywą jest skorzysta-
nie z platformy ePUAP i przekazanie tą 
drogą deklaracji.

~ ARz

Wydział Podatków Lokal-
nych Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne uprzejmie in-

formuje, że 15 listopada upływa termin 
płatności:

- IV raty podatku od nieruchomości,
- IV raty podatku rolnego.
Wpłat dokonywać można u sołtysów 

poszczególnych miejscowości lub na 
konto indywidualne podatnika umiesz-

czone na decyzji wymiarowej za rok 
2016.

Płatności realizować można również 
poprzez Punkt Kasowy Banku Śląskie-
go Oddział w Tarnowie Podgórnym, 
który działa w budynku C Urzędu Gmi-
ny i jest czynny w poniedziałki w godz. 
11.00 – 16.00, od wtorku do czwart-
ku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki 
w godz. 11.00 – 14.00.  ~AW

Odbierz Kartę Mieszkańca

Wydział Podatków Lokalnych 
informuje

Pamiętaj o deklaracji!

Serdecznie zapraszam na otwarcie mojego społecznego biura poselskiego oraz 
biura bezpłatnych porad prawnych „DudaPomoc po Poznańsku” dla miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne 5 grudnia o godz. 19.00 przy ul. Szmarag-

dowej 8 na Osiedlu Rubinowym w Baranowie. Spotkanie będzie okazją do lepszego 
poznania i osobistych rozmów.

Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski

Otwarcie Biura Poselskiego
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~ aktualności

Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Taneczne-
go w stylu standardowym minęły niczym najwspa-
nialszy bal. Piękna muzyka, pary wirujące na par-

kiecie w rytmie walca, tanga, foxtrota i quickstepa, cudowne 
stroje… To wszystko można było obejrzeć w dniach 29-30 
października w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

Mieszkańcy Gminy oraz licznie przybyli z całej Polski mi-
łośnicy tańca podziwiali podczas turniejowych zmagań najlep-
sze polskie pary  juniorów, młodzieży, seniorów  i zawodow-
ców. Zawodowi tancerze zdecydowali się przyjechać także 
z Londynu, gdzie na co dzień mieszkają i trenują. 

Dzięki staraniom władz Gminy i Okręgu Wielkopolskiego 
PTT po 16 latach Mistrzostwa Polski zostały rozegrane w Tar-
nowie Podgórnym. Ich organizację docenili obserwatorzy Za-
rządu Głównego PTT, którzy zgodnie przyznali, że były to 
najlepiej zorganizowane od 20 lat Mistrzostwa w stylu stan-
dardowym.

Jak najwspanialszy bal

W zawodach wzięło udział 187 par. Medale rozdano w 9 
kategoriach wiekowych. Najwyższą klasę taneczną S w stylu 
standardowym zaprezentowały następujące pary: Fedor Sakun 
– Patrycja Cieślak, Marcin Połacieniec – Justyna Połacieniec  
oraz Marek Kolecki – Ewa Gawlik. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!

Słowa wdzięczności kierujemy do firm i osób prywatnych, 
które finansowo wsparły organizację turnieju, oraz wolonta-
riuszy z Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa Podgórnego 
i wszystkich, bez pomocy których zorganizowanie tej wspa-
niałej imprezy nie byłoby możliwe.

Do zobaczenia na kolejnych tanecznym show w Gminie Tar-
nowo Podgórne.

 ~ Bogusława Świerkiel

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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Gminne obchody Święta Niepod-
ległości rozpoczęliśmy mszą 
św. odprawioną w intencji Oj-

czyzny w tarnowskim kościele. Uroczy-
sty charakter podkreśliła obecność licz-
nych delegacji i pocztów sztandarowych 
oraz oprawa muzyczna w wykonaniu 
Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego.

Potem, prowadzeni przez Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą, przeszliśmy pod 
pomnik do Parku im. J. Wojkiewicza. 
Uroczystości przy pomniku prowadził 
Stanisław Bączyk, prezes Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego. Poproszony 
o zabranie głosu Wójt Tadeusz Czajka 
powiedział, że dzisiaj każdy z nas po-
winien pamiętać o tym, że wolna i nie-
podległa Ojczyzna jest wartością naj-
wyższą. Następnie delegacje gminnych 
stowarzyszeń, organizacji i placówek 
oświatowych złożyły kwiaty przy po-
mniku, wyrażając hołd tym, którzy wal-

Bo niepodległość to nasza wspólna sprawa

cząc o wolną Ojczyznę poświęcili wła-
sne zdrowie i życie. Oficjalne obchody 
zakończyła salwa armatnia z działka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 

W naszej Gminie obchody Święta 
Niepodległości niejedno mają oblicze. 
28 miłośników starej gry karcianej spo-
tkało się w Tarnowie Podgórnym na V 
Niepodległościowym Turnieju w Kopa, 
rozgrywanym w sali GOK Sezam. 
W wyniku losowania (dwóch zawodni-
ków w finale uzyskało taki sam wynik!) 
zwycięzcą został Tadeusz Pawlak z Po-
znania, a drugie miejsce zajął Józef  Wa-
syl z Przeźmierowa. Na trzecim miej-
scu Turniej zakończył Andrzej Piskuła 
z Obornik, a na czwartym Mieczysław 
Szafrański z Batorowa. Turniej rozgry-
wany był również w ramach rankingu 
sołectw.

W tym samym czasie w Baranowie 
odbywał się Bieg i Nordic Walking 

z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości, rozgrywany w naszej Gminie 
po raz trzynasty. W tegorocznej edycji 
udział wzięło 220 osób. Na zakończenie 
odbyła się dekoracja i nagrodzenie zwy-
cięzców oraz losowanie nagród wśród 
wszystkich startujących. 

Także Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
zaprosiło na Strzelanie Niepodległo-
ściowe. Wszyscy chętni mogli spraw-
dzić celność oka na strzelnicy w Tarno-
wie Podgórnym. 

Zwieńczeniem gminnych obchodów 
był Koncert Niepodległościowy połą-
czony z jubileuszem 20-lecia Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” (relację 
z koncertu zamieszczamy obok).

Dziękujemy wszystkim, którzy w  tym 
dniu wywiesili biało-czerwone flagi!

~ ARz

Fot.: K. Szulc, M. Lewoczko, A. Lis, A. Wiśniewska
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W dniu Święta Niepodległości 
o godz. 18 hala OSiR w Tar-
nowie Podgórnym wypełnio-

na była po brzegi. Świadczy to najlepiej 
o tym, ilu fanów i sympatyków ma Ze-
spół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Jubile-
usz 20-lecia działalności grupy był oka-
zją, by pokazać pełnię jej możliwości. 

Doskonale znany nie tylko w Gminie 
Tarnowo Podgórne, ale i daleko poza jej 
granicami zespół, który pod kierownic-
twem Krystyny Semby działa w GOK 
„SEZAM”, zaserwował publiczno-
ści ponad trzygodzinne, multimedialne 
show. Słowo to nie jest na wyrost, pro-
gram był pełen zaskoczeń, a oglądało się 
go z prawdziwą przyjemnością.

Pierwszą niespodzianką był wykona-
ny już na samym początku wzruszający 
polonez pokoleniowy. Najstarsi i naj-
młodsi mieszkańcy Lusowa, w pięknych 
strojach przywitali publiczność, skrzęt-
nie wykorzystując każdy kawałek nie-
małej sceny.

Po krótkim otwarciu jubileuszu przez 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usza Czajkę, mieliśmy okazję usłyszeć 
wiązankę pieśni patriotycznych z to-
warzyszeniem prowadzonej przez Wal-
demara Łyczykowskiego kapeli „Po 
Zagonach”, która akompaniowała „Lu-
sowiakom” przez większość koncertu.

Ale nie tylko! Kolejny punkt progra-
mu, czyli walc „Nad pięknym modrym 
Dunajem”, grupa zatańczyła do muzyki 
wykonywanej przez Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą Gminy Tarnowo Podgór-
ne pod dyrekcją Pawła Joksa. Na sce-
nie pojawił się także chór: rozśpiewane 
grono przyjaciół, współtworzących do 
niedawna Zespół Pieśni i Tańca „Wiel-
kopolska” pod dyrekcją chórmistrza 

„Lusowiaków”, Zdzisława Pawlaczyka. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta nadawała 
rytm także wykonanemu na zakończenie 
pierwszej części Mazurowi ze „Strasz-
nego Dworu”.

Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, 
dzięki choreografiom Dariusza Jezier-
skiego, doskonale odnalazł się w kla-
sycznym repertuarze. W czasie koncertu 
oczywiście nie mogło jednak zabrak-
nąć także prezentacji folkloru z róż-
nych części Polski. Zobaczyliśmy tańce 
i przyśpiewki wielkopolskie, lubelskie, 
śląskie, beskidzkie, nowosądeckie i kra-
kowskie. Wszystkie w adekwatnych, 
robiących wrażenie i dopracowanych 
strojach, znakomicie przygotowane 
choreograficznie i zaśpiewane na żywo 
przez członków zespołu. Szeroki reper-
tuar „Lusowiaków” uzupełniły pieśni 
ludowe i scenki rodzajowe („Koza”).  
Czasem aż trudno było uwierzyć, że nie 
są oni profesjonalistami, a pasjonatami 
tańca i śpiewu. 

Wśród gości pojawiło się też kolejne 
pokolenie artystów, którzy cenią trady-
cję naszych ojców. Mowa o Dziecię-
cym Zespole Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki” pod kierownictwem arty-
stycznym Agnieszki Dolaty, który z to-
warzyszeniem własnej kapeli wykonał 
Dziecięcą Zabawę Wielkopolską. Do-
nośne głosy i radość dzieci także robiły 
wrażenie.

Na samym końcu, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy” został dosłownie zasy-
pany życzeniami i gratulacjami, m. in. 
od Posła Waldy Dzikowskiego, przed-
stawicieli Powiatu Poznańskiego, Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki, Dyrektora GOK „SEZAM” Szy-
mona Melosika oraz zaprzyjaźnionych 
zespołów i stowarzyszeń. Oby wszyst-
kie serdecznie życzenia się spełniły, 
a ćwierćwiecze „Lusowiaków” było 
równie efektowne!

~ Jarek Krawczyk, fot. D. Nowicki

Lusowiacy i ich goście 
zachwycili
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Kącik Seniora

Nowy program grupy teatralnej Senioritki, pracują-
cej pod kierunkiem Marioli Ryl-Krystianowskiej, „A 
niech to gęś kopnie” mieliśmy okazję zobaczyć 4 li-

stopada w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Spektakl oparty na tekście Marty Guśniowskiej pełen był 

humoru i żartów – publiczność od pierwszych chwil zaśmie-
wała się do łez! Wszyscy stwierdzili, że tak udane przedsta-
wienie koniecznie trzeba powtórzyć. O miejscu i terminie 
oczywiście poinformujemy na łamach „Sąsiadki~Czytaj”.

~ ARz 

Na antenie TVP Poznań został pokazany reportaż na 
temat Rady Seniorów Gminy. Przedstawiono także 
ciekawe pasje dwóch mieszkańców naszej Gminy: 

Edmunda Jurczyńskiego z Przeźmierowa oraz Bronisławy 
Stypińskiej z Tarnowa Podgórnego  

Reportaż powstał w ramach cyklu Kroniki Gminy Tarno-
wo Podgórne. Jest dostępny na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce O Gminie / Rada Se-
niorów. Zapraszamy do oglądania.

~ ARz

Za nami kolejne posiedzenie Rady Seniorów, które odby-
ło się 27 października. Głównym tematem było wyraże-
nie opinii na temat projektu Programu Gmina Tarnowo 

Podgórne Przyjazna Seniorom. 
Program Gmina Przyjazna Seniorom jest dokumentem wy-

znaczającym działania samorządu lokalnego na rzecz senio-
rów do 2020. W pierwszej części zawiera opis dotychczaso-
wych propozycji, kierowanych do seniorów, zarówno tych 
zrzeszonych w kołach i klubach seniora oraz Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, jak i niezrzeszonych, ale korzystających 
z ofert lokalnych firm czy instytucji np. Tarnowskich Term, 
GOK SEZAM. Następnie Program pokazuje prognozowa-
ne zmiany demograficzne w naszej Gminie, w szczególności 
zmiany w strukturze wiekowej. Program definiuje także naj-
ważniejsze kierunki działań dla seniorów, jakie powinna Gmi-
na podejmować i wspierać do 2020 roku.

Rada Seniorów zaakceptowała projekt Programu. Jedyną 
poprawką było wprowadzenie zapisu o organizacji Gminnych 
Dni Seniora, które byłyby rozszerzeniem Spartakiady Senio-
rów o dodatkowe wydarzenia.

Program Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom bę-
dzie teraz przedstawiony Radzie Gminy.

~ ARz 

Z prac Rady Seniorów

Seniorzy w oku kamery

Fantastyczne 
Senioritki

Bronisława Stypińska
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VI Jesienny Turniej Bocci  
o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego

18.11.2016r.
   

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 5 – sala gimnastyczna

Parking i wejście na salę gimnastyczną od strony GKS Tarnovia
ul. 23 Października

 

    Program Turnieju: 
8.30 Przyjazd drużyn
9.00 Odprawa trenerów
9.15 Uroczyste otwarcie Turnieju

• Wprowadzenie drużyn
• Powitanie gości i zawodników
• Uroczyste otwarcie Turnieju – Wójt Tadeusz Czajka
• Przedstawienie zasad Turnieju – Sędzia Główny
• Występ artystyczny
• Tort

9.45 - 15.00 Rozgrywki w grupach (ok. 12.00 – 13.00 posiłek regeneracyjny)

15.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów
15.30 Zamknięcie Turnieju

 
Turniej jest organizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR 

przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym  
pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

 

                                

Pierwsze posiedzenie Młodzieżo-
wej Rady Gminy odbyło się 10 li-
stopada. 

Uczestniczyli w nim radni wybrani 
w 4 okręgach wyborczych. 

Zebranych powitał Wójt Tadeusz 
Czajka i Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard. Następnie przepro-
wadzono wybory. Przewodniczącym zo-
stał Stanisław Garstecki, a jego zastęp-
cą Maciej Kozłowski, natomiast funkcje 
sekretarza powierzono Mateuszowi 
Woźnemu. 

Do najważniejszych zadań, stojących 
przed Młodzieżową Radą Gminy, na-
leży reprezentowanie interesów mło-
dzieży, konsultowanie spraw ważnych 
dla tego środowiska oraz przekazywa-
nie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne 
stanowiska grup miejscowej młodzieży 
w sprawach dla nich ważnych. 

Informacje na temat pracy Młodzieżo-
wej Rady Gminy znajdują się na Gmin-
nej Stronie internetowej www.tarnowo-
-podgorne.pl w zakładce O Gminie /
Młodzieżowa Rada Gminy oraz na Fa-
cebooku: www.facebook.com/MRGTar-
nowoPodgorne/

~ ARz

Młodzież ma swoją Radę!

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Stanisław Garstecki  – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
Maciej Kozłowski  – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
Mateusz Woźny  – Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy

Łukasz Duda
Amadeusz Ferenc
Bartosz Frontczak
Sandra Grewling
Adam Jacuński
Julia Jasińska
Miłosz Lupiński

Bartosz Nawrot
Gabriela Polak
Karolina Rackowiak
Arkadiusz Tomczak
Adrian Witkowski
Mikołaj Żak

Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji
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Po jesiennych pracach polowych ponownie w tym roku 
zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych, do których zaliczmy opakowania po 

nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka od-
będzie się w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego 
poniżej harmonogramu odbioru:

23 listopada 2016
n Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
n Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
n  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

na  przy Markecie „MILA”
n  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej 

świetlicy wiejskiej
n  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy 

wiejskiej
n Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
n Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
n Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

24 listopada 2016
n Sierosław od  9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
n Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
n Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
n  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pa-

sażem 
n Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
n Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
n  Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28  wjazd 

na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
n Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) 
odpadów prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klima-
szewski tel. 61 663-49-91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu 
odbioru bezpośrednio z posesji.

Inspektor d/s ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach 
i środkach ochrony roślin

W wigilię Święta Niepodległości w imieniu swoim 
i Rady Sołeckiej Przeźmierowa miałam zaszczyt 
zaprosić przedstawicieli władz, organizacji, funda-

cji i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej społeczności, 
na drugi już Raut Przeźmierowski.

Raut Przeźmierowski to przede wszystkim podziękowa-
nie za pracę wielu osób w budowanie naszej małej Ojczyzny. 
Za scalanie środowisk, pokoleń, sąsiadów. Podziękowanie za 
wiele cennych inicjatyw, za często bezinteresowną organizację 
wydarzeń artystycznych i sportowych. 

Dziękuję sportowcom, którzy pod przewodnictwem Damia-
na Skwierzyńskiego wspólnie zdobyli I miejsce w turnieju so-
łectw.

Dziękuję grupie teatralnej „Senioritki” pod kierunkiem Ma-
rioli Ryl Krystianowskiej, która rozwój kunsztu aktorskiego po-
kazała w ostatniej swojej premierze „A niech to gęś kopnie”.

Dziękuję międzypokoleniowej ekipie wokalno-aktorskiej, 
która pod przewodnictwem Doroty Barełkowskiej stworzyła 

przepiekane Jasełka „Na-
rodziny Miłości”. Mi-
łości i przyjaźni – jakże 
potrzebnej w budowaniu 
niepodległej Ojczyzny.

Dziękuję organiza-
torom „Dnia Latawca” 
– Szkole Podstawowej 
w Przeźmierowie, działającej przy niej Radzie Rodziców, fun-
dacji Dream Up, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tarnowie 
Podgórnym i Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 

Dziękuję też naszemu Chórowi Parafialnemu, który pod 
przewodnictwem Jagody Jaskulskiej w tym roku obchodzi 
swoje 20-lecie działalności. W ramach obchodów Święta Nie-
podległości Chór zaprosił nas 11 listopada jak co roku na kon-
cert pieśni patriotycznych. Natomiast wszystkich zaprasza na 
swój jubileusz 20 listopada podczas mszy św. o godzinie 9.30 

Dziękuję Caritas parafialnemu pod przewodnictwem Mał-
gorzaty Raciborskiej, za codzienną pracę dla najbardziej po-
trzebujących, ale też za organizację Festynu Antoniańskiego.

Dziękuję również naszym władzom gminnym pod przewod-
nictwem Wójta Tadeusza Czajki, za okazywaną pomoc w re-
alizacji tych wymienionych jak i wielu innych zdarzeń na te-
renie naszej wsi.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, również tym niewymienio-
nym, a obecnym w życiu społecznym naszej miejscowości. 
Dziękuję tym wszystkim, dla których Przeźmierowo jest nie 
tylko miejscem zamieszkania ale naszym wspólnym domem, 
o który dbamy, Jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkań-
ców do wspólnej pracy na rzecz naszej miejscowości.

~ Katarzyna Preyer, sołtys Przeźmierowa, fot. Ł. Wojtyniak

Drugi Raut Przeźmierowski

Prowadzący Raut Jacek Wietrzykowski 
i sołtys Katarzyna Preyer
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Punkt Informacyjny PEKA

19 listopada SOBOTA w godz. 10 - 14 
FILIA URZĘDU w Przeźmierowie

    W Punkcie Informacyjnym PEKA 
będzie można wypełnić i złożyć wniosek o 
wydanie imiennej karty PEKA, zrobić sobie 
(bezpłatnie) zdjęcie potrzebne do jej 
wydania.  

www.peka.poznan.pl

21 listopada PONIEDZIAŁEK w godz. 13-18 
URZĄD GMINY w Tarnowie Podgórnym  

INTEGRACJA KOMUNIKACJI
GMINY TARNOWO PODGÓRNE z MIASTEM POZNAŃ

już 1 stycznia 2017 r. 

Odbiór kart PEKA -  siedziba TPBUS ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.

ul. Rynkowa 75C PASAŻ

ul. Poznańska 115 

Nowe trasy autobusowe
Linia 801  
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – Sia-

nowska – Krzyżowniki – Baranowo/Os. 
Rubinowe

Linia 802 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Rynkowa – Wysogoto-
wo, Olszynowa – Batorowo, Batorego 
– Lusowo, Nowa – Lusowo, kościół – 
Lusowo, Poznańska – Sady, Lusowska 
– Sady, Poznańska – Tarnowo Podgór-
ne, Poznańska – Tarnowo Podgórne/
Centrum

Linia 803 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Rynkowa – Wysogoto-
wo, Skórzewska – Skórzewska – Mal-
wowa – Junikowo

Linia 804 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Rynkowa – Wysogoto-
wo, Olszynowa – Batorowo, Batorego 

– Lusowo, Nowa – Lusowo, kościół – 
Lusowo, Zakrzewska – Zakrzewo, Po-
znańska – Sierosław/Działki

Linia 811 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Poznańska – Swadzim, 
Poznańska – Sady, Poznańska – Tar-
nowo Podgórne, Poznańska – Tarnowo 
Podgórne, Nowa – Rumianek, Szkolna – 
Jankowice, Wiśniowa – Lusówko, Jan-
kowicka – Lusówko/Pętla

Linia 812 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Poznańska – Swadzim, 
Poznańska – Sady, Poznańska – Tarno-
wo Podgórne, Poznańska – Jankowice, 
Poznańska – Jankowice, Ogrodowa – 
Ceradz Kościelny, Jankowicka – Ceradz 
Kościelny, Bukowska – Ceradz Dolny, 
Powstańców Wlkp. – Grzebienisko, Li-
powa – Grzebienisko, Szkolna

Linia 813 
Trasa: Ogrody – Dąbrowskiego – 

Przeźmierowo, Poznańska – Swadzim, 
Poznańska – Sady, Poznańska – Tar-
nowo Podgórne, Poznańska – Tarnowo 
Podgórne, 23 października – Góra, Po-
znańska – Kokoszczyn, Lipowa - Góra, 
Szamotulska – Brzeźno – Kaźmierz, Po-
znańska – Kaźmierz/Rynek 

Linia 821 
Trasa: Przybroda – Cerekwica – Mro-

wino – Napachanie – Kobylniki – Chyby 
– Baranowo – Przeźmierowo Wiadukt 
– Baranowo Intermotel – Wichrowa – 
Smochowice – Poznań Ogrody

Linia 832  
Trasa: Lusówko Rozalin – Lusówko 

– Jankowice – Tarnowo Podgórne – Na-
pachanie – Rokietnica – Bytkowo – So-
bota – Złotniki – Suchy Las – Poznań – 
pętla szybkiego tramwaju na Os. Jana III 
Sobieskiego Piątkowo.

Jak już informowaliśmy – 1 stycz-
nia 2017 r. następuje integracja ko-
munikacji autobusowych: gminnej 

i poznańskiej. Zostaną wprowadzone 
nowe linie autobusowe (ich przebieg 
poniżej), będziemy mogli korzystać ze 
wspólnego biletu – Karty PEKA.

Ta zmiana na pewno rodzi wiele py-
tań – dlatego zapraszamy na spotkania 
informacyjne:

• w Przeźmierowie (19 listopada) 
•  w Tarnowie Podgórnym (21 listo-

pada). 

Przede wszystkim będzie TO okazja 
do uzyskania odpowiedzi na temat cen 
biletów, możliwości ulg i zniżek, bile-
tów okresowych itp. Wtedy będzie także 
możliwość złożenia wniosku o wydanie 
PEKI – szczegóły na plakatach.

Zapraszamy! 

 ~ ARz

Komunikacja  
– integracja
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Sześciolatki pod 
jednym dachem 

z czternasto- 
i piętnastolatkami...

Na początku października odby-
ło się spotkanie Wójta Tadeusza 
Czajki oraz Dyrektora Gmin-

nej Jednostki Oświatowej Bogusławy 
Świerkiel z nauczycielami Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym.

Chęć spotkania i dyskusji wynikała 
z planowanej reformy systemu oświa-
ty – a jak okazało się po spotkaniu: pla-
nowanej totalnej destrukcji działającego 
od 17 lat systemu szkół oraz zespołów 
rówieśniczych i nauczycielskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przedstawiło wstępny projekt reformy 
systemu, który – jeśli dojdzie do skutku 
– może zrujnować wypracowane do tej 
pory efekty pracy i kształcenia na pozio-
mie ogólnym.

Władze naszej Gminy, kierując się od-
powiedzialnością i przewidywalnością, 
chcą przygotować się na wprowadzenie 
nowych zasad. Nie ukrywają jednak, że 
– tak jak zdecydowana większość samo-
rządów – są negatywnie do nich nasta-
wione i mają jednocześnie nadzieję, że 
nie wszystko jest jeszcze przesądzone 
i dopóki piłka w grze… wszystko jest 
możliwe.

Chcę przedstawić Państwu główne za-
łożenia oraz możliwe skutki i wady pro-
ponowanych zmian.

Z dniem 1 września 2017 r. gimnazja 
mają być wygaszane, a uczniowie obec-
nych klas szóstych będą kontynuować 
naukę w klasach siódmych macierzy-
stych szkół. Posunięcie takie spowoduje 
stłoczenie uczniów w szkołach podsta-
wowych, naukę w systemie zmianowym 
oraz problemy wychowawcze wynika-
jące z przebywania pod jednym dachem 
uczniów siedmio- i sześcioletnich wspól-
nie z czternasto- i piętnastolatkami.

Ponieważ obecne pierwsze klasy gim-
nazjum będą uczyć się starym syste-
mem, a klasy szóste nowym – w roku 
2019 przy naborze do szkół średnich 
i zawodowych wystartuje podwój-
ny rocznik, złożony ze wspomnianych 
uczniów, który będzie realizował dwa 
różne programy nauczania. Istnieje rów-
nież obawa, że uczniowie mogą nie do-
stać się do wybranych szkół z powodu 
problemów lokalowych, gdyż podczas 
naboru skumulują się dwa roczniki.

Proponowana reforma wprowadzona 
zostanie w środku cyklu nauczania (dla 
obecnych szóstoklasistów zostaną dopi-

sane dodatkowe przejściowe treści – nikt 
jeszcze dokładnie nie wie jakie).

Reforma spowoduje konieczność po-
wstania nowych obwodów szkolnych 
i przeniesienia uczniów do innych bu-
dynków w trakcie kształcenia (np. 
w Tarnowie Podgórnym planowany jest 
drugi obwód szkolny, który obejmował 
będzie część Tarnowa i miejscowości 
ościennych).

W efekcie proponowanych zmian 
skróceniu ulegnie czas przeznaczony 
na kształcenie ogólne z obecnych dzie-
więciu lat (6 – szkoła podstawowa i 3 
gimnazjum) do ośmiu. Tylko ktoś zu-
pełnie niezorientowany w treściach na-
uczania może uwierzyć w zapewnienia, 
że w krótszym czasie uczeń jest w sta-

nie lepiej przygotować się do wyboru 
dalszej drogi kształcenia. Najbardziej 
poszkodowane będą oczywiście tzw. 
roczniki przejściowe, na których testo-
wany będzie rewolucyjny system, jed-
nak skutki reformy dotkną również inne 
dzieci już będące uczniami, które zosta-
ną skazane na nieprzemyślane i niepo-
trzebne zmiany.

Wszyscy rodzice, którzy mają i mie-
li dzieci w wieku gimnazjalnym wiedzą, 
że ten okres życia wymaga zmian i no-
wych kontaktów oraz nowych wyzwań 

i inspiracji, a takie właśnie możliwości 
daje uczniom obecny system. Nowe wy-
magania, nowi nauczyciele i nowi zna-
jomi wzbogacają uczniów i dają im nie-
samowite możliwości rozwoju – polscy 
uczniowie osiągają bardzo wysokie wy-
niki w badaniach umiejętności piętnasto-
latków.

Największą i najgorszą wadą propo-
nowanych zmian (celowo unikam słowa 
reforma, gdyż jest to całkowita destruk-
cja) jest ich nieprzewidywalność, nie-
przygotowanie (brak programów, brak 
podręczników, brak odpowiednio wypo-
sażonych pracowni w szkołach podsta-
wowych, brak jakichkolwiek wyliczeń 
odnośnie kosztów przemian, które spad-
ną na samorządy i oraz przede wszyst-
kim brak merytorycznego uzasadnie-
nia).

Niepokój wszystkich środowisk zwią-
zanych z edukacją budzi tempo wprowa-
dzania tych zmian i dezinformacja doty-
cząca przyszłości.

Dziesięć miesięcy przed 1. wrze-
śnia 2017 uczniowie nie wiedzą, do ja-
kiej szkoły pójdą, czy zostaną w obecnej 
szkole i czy będą w tej samej klasie, czy 
otrzymają bezpłatne podręczniki, a przede 
wszystkim nie wiadomo, czego będą się 
uczyć. Nie wiedzą tego również ani szko-
ły, ani samorządy, które to mają tę pseudo-
reformę przeprowadzić w sposób niezau-
ważalny dla uczniów i ich rodzin.

Uważam, że jako rodzice, dziadkowie 
i bliscy nie powinniśmy się godzić na 
zmiany, które tak naprawdę zrealizowane 
mają być na polityczne zamówienie partii 
rządzącej i przyniosą więcej strat niż zy-
sków. Nie dla chaosu w szkole. 

 ~ Anita Bagrowska

Destrukcja, a nie reforma

Protest pod Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, 10 października 2016 r.
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 października

Sesja Rady Gminy o nume-
rze 33 odbyła się 25 paź-
dziernika 2016 r. Na rad-

nych czekało jesienne spiętrzenie 
liczby projektów uchwał (32). Jak 
zwykle były wśród nich projekty 
o różnej tematyce i znaczeniu. 
Rozpoczęliśmy od uchwał po-
rządkujących budżet Gminy. Do-
stosowanie treści planu docho-
dów i wydatków do bieżącego 
przebiegu zjawisk finansowych 
jest o tyle ważne, że trwające pra-
ce nad konstrukcją budżetu na 
2017 rok muszą przyjąć za pod-
stawę wartość środków finanso-
wych zawartych w nowelizacji, 
o której wspomniano powyżej. 
Projekt budżetu gminy na nowy 
rok trafi pod egidę naszego orga-
nu już 15 listopada 2016 r. W na-
stępnej kolejności zajęliśmy się 
stanowieniem prawa, związane-
go z przesądzoną już sprawą po-
rozumienia z miastem Poznań 
i okolicznymi gminami w kwestii 
lokalnego transportu zbiorowe-
go. Wszystko po to, by tak zwa-
na zintegrowana komunikacja 
mogła ruszyć już od 1 stycznia 
2017 r. Przyniesie ona zapewne 
wiele rewolucyjnych zmian za-
równo w lawinowo wzrastającej 
liczbie połączeń, jak i w kosztach 
działalności (te poniesie w więk-
szości budżet gminy!). Będzie 
za to taniej, wygodniej i łatwiej 
dla mieszkańców podróżujących 
komunikacją autobusową. A to 
właśnie jest dla nas priorytetem. 
Prezentację związaną z wyjaśnie-
niem niemal wszystkich zależno-
ści związanych z tą sprawą przed-
stawił Radzie na recenzowanej 
sesji dyrektor Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Poznaniu Piotr 
Snuszka. Na Radzie Gminy spo-
częła powinność wyrażenia zgód 
na zawarcie stosownych porozu-
mień z gminami, z którymi nasz 
samorząd wchodzić będzie w in-
terakcje związane z wykony-
waniem wspólnej komunikacji 

autobusowej. Kolejne z rozpa-
trywanych projektów dotyczyły 
spraw z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Największe 
kontrowersje i gorącą dyskusję 
wzbudził projekt miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Baranowie w re-
jonie ul. Wypoczynkowej. To 
projekt z bardzo długą historią. 
Ponad rok temu, kiedy obszar, 
którego dotyczy przedmiotowy 
plan, był jeszcze w posiadaniu 
spółki Enea SA, Rada Gminy 
na wniosek Wójta zdecydowała 
w temacie szczegółowych ustaleń 
w zakresie warunków zabudowy, 
jakie obowiązywać miały na tym 
terenie. Na skutek wprowadzenia 
daleko idących zmian w projek-
cie planu poprzez przyjęcie wie-
lu znaczących uwag został on raz 
jeszcze poddany procedurze pla-
nistycznej. Finalizując ją Rada 
Gminy – pod wpływem wyja-
śnień właściciela na temat jego 
zamierzeń inwestycyjnych – nie-
co rozszerzyła katalog możliwo-
ści zabudowy tego terenu. Kolej-
ny z planów, który spowodował 
emocjonalną dyskusję radnych, 
dotyczył terenu Parku im. Sta-
nisława Kanikowskiego w Prze-
źmierowie oraz trzech działek 
w obrębie ulic Kwiatowej i Krań-
cowej. Krytyce poddano pomysł 
łączenia kilku terenów o skrajnie 
różnym charakterze i znaczeniu 
w jeden obszar planu. Przy oka-
zji radni z Przeźmierowa solidar-
nie skrytykowali słabe pokrycie 
planami przestrzennymi swo-
jej miejscowości. Pozostałe dwa 
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalane 
na opisywanej sesji nie wzbudzi-
ły niemal żadnych kontrower-
sji. Plany te dotyczyły: Lusówka 
część centrum B oraz Sierosła-
wia – rejon ul. Prostej część B. Po 
rozpatrzeniu kilkunastu uchwał 
z zakresu gospodarki nierucho-
mościami (np. nadanie nazw uli-

com, udzielenie zezwoleń na 
kupno i sprzedaż nieruchomości, 
wydaniu zgód na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów itp.) przeszliśmy 
do podjęcia uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla szkół i placówek oświa-
towych prowadzonych przez inne 
niż jednostka samorządu teryto-
rialnego organy oraz trybu i za-
kresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wyko-
rzystywania udzielonej dotacji. 
Jak zwykle ważnym i charaktery-
zującym się przejawem znacznej 
ekspresji uczestników sesji punk-
tem porządku obrad były interpe-
lacje oraz wolne głosy i wnioski. 
Tym razem spośród wielu waż-
nych problemów, jakie zgłosili 
Radni i o jakich dyskutowaliśmy 
w omawianym punkcie porząd-
ku obrad (integracja komunika-
cji, przebieg linii 400 KV, skutki 
likwidacji gimnazjów), najwięk-
sze emocje wzbudził list Rady 
Sołeckiej Wysogotowa w spra-
wie budowy ul. Wierzbowej w tej 
miejscowości. W liście tym za-
warto wiele ostrych sformułowań 
dotyczących bieżącej oceny prze-
biegu tej inwestycji. Wójt usto-
sunkowując się do wspomniane-
go pisma w stanowczych – a więc 
stosownych do tonu odczytanego 
listu słowach – odpierał poszcze-
gólne zarzuty. Sygnatariuszom 
przedmiotowej korespondencji 
doradzał wstrzymanie się z for-
mułowaniem ocen do momentu 
zakończeniu przedmiotowej in-
westycji. Liczba i różnorodność 
omawianych problemów, wyjąt-
kowe zacięcie polemiczne uczest-
ników spowodowały, że sesja za-
kończyła się dopiero około 22.30. 
Kolejna okazja do spotkania tego 
typu już 15 listopada, a więc za-
pewne po ukazaniu się bieżącego 
numeru naszej gazety.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Jesień, czas powrotu dzieci i mło-
dzieży do przedszkoli i szkół, to ko-
lejny okres, w którym jako strażnicy 

obserwujemy wiele zachowań utrudnia-
jących i stwarzających zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu. W okolicach 
przedszkoli i szkół na terenie Gminy 
cały czas notujemy przykłady nieodpo-
wiedzialności dorosłych za bezpieczeń-
stwo innych. 

Ewidentne przypadki nieprzestrzega-
nia przepisów prawa o ruchu drogowym 
przez kierowców dowożących dzieci 

mają miejsce przy każdej ze szkół. Już 
wielokrotnie pisałem, że większość nie-
bezpiecznych zdarzeń bierze się z przy-
jeżdżania na ostatnią chwilę lub też 
z chęci podjechania jak najbliżej pla-
cówki szkolnej. O ile około 15-30 mi-
nut przed planowanym rozpoczęciem 
zajęć w szkole na drodze jest pusto, to 
bezpośrednio przed dzwonkiem nastę-
puje zmasowane przywożenie uczniów 
i tworzą się niebezpieczne sytuacje. 
Z jednej strony to konflikt z przepisa-
mi prawa o ruchu drogowym, a z dru-

giej – stwarzanie zagrożenia dla innych 
uczestników ruchu, w szczególności 
pieszych. Podobne sytuacje mają miej-
sce w czasie odbioru dzieci po zakoń-
czonych zajęciach szkolnych. Można 
tylko zaapelować do kierowców i opie-
kunów o korzystanie z wyznaczonych 
parkingów: rzeczywiście potrzeba kilku 
minut więcej, ale bezpieczeństwo naj-
młodszych uczestników ruchu drogo-
wego powinno być naszym wspólnym 
celem nadrzędnym.

~ Artur Szeląg, Komendant SG 

Jesień to okres grzewczy. Czas, w którym warto pamiętać 
o zasadach, obowiązujących w zakresie ochrony środowi-
ska. Teoretycznie wszyscy wiedzą, że w przydomowych 

piecach nie można spalać odpadów. Jednak czasami wystarczy 
przejść się na krótki spacer, by zauważyć, że nie wszyscy pod-
chodzą odpowiedzialnie do tego tematu. 

Przypominamy: spalanie w piecach np. starych mebli lami-
nowanych, impregnowanych lub lakierowanych jest niedo-
puszczalne. NIE WOLNO też spalać: 

-  wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, 
pojemników, toreb foliowych, zużytych opon i innych od-
padów z gumy,

- odzieży, obuwia,
- opakowań po farbach, lakierach,
-  opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony 

roślin,
-  papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb 

kolorowych.
Zdrowie mieszkańców oraz ochrona środowiska w naszej 

Gminie to bardzo ważna wspólna sprawa. Dlatego mogą być 
przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w bu-
dynkach, z których wydobywający się dym z kominów może 
wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze 
mogą wejść do budynku, by zweryfikować, czym właściciel nie-
ruchomości pali w piecu, a osoby przyłapane na spalaniu odpa-
dów powinny się liczyć z sankcjami.

 ~ Artur Szeląg, Komendant SG 

Przypominamy o obowiązku ozna-
czenia nieruchomości przez wła-
ścicieli, administratorów, dozorców 

lub użytkowników. Łatwość identyfikacji 
określonej posesji ma bardzo duże zna-
czenie. W wielu przypadkach brak nume-
ru porządkowego  wydłuża czas dojaz-
du służb odpowiedzialnych za ratowanie 
życia i zdrowia oraz utrudnia utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku. Mimo prowa-
dzonej przez Straż Gminną akcji informa-
cyjnej nadal w wielu miejscach brakuje 
numerów na budynkach. Zwracamy uwa-
gę, że niewykonanie obowiązku oznako-
wania posesji jest wykroczeniem zagrożo-
nym karą grzywny. Tabliczki z numerem 
porządkowym powinny być utrzymywane 
w należytym stanie. 

Przede wszystkim dla własnego bez-
pieczeństwa warto zatem zadbać o to, by 
ratownicy medyczni, strażacy bądź poli-
cjanci czy strażnicy, realizujący wezwa-
nie czy interwencję, nie tracili cennego 
czasu na błądzenie i poszukiwanie kon-
kretnego adresu.  

~ Magdalena Kula – Straż Gminna

By było bezpieczniej

Oznakuj 
nieruchomość Grzej rozsądnie

Debata w sprawie bezpieczeństwa
z udziałem Komendanta Miejskiego

23 listopada, godz. 12.00
Sala GOK Sezam, ul. Ogrodowa 13, Tarnowo Podgórne.

Wstęp wolny – zapraszamy!
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~ sprawozdania

Z prac Rady Powiatu
Sesja z 19 października

POselskie wieści

W powiecie o edukacji

Sesja XXII Rady Powiatu 
w Poznaniu, która odbyła 
się 19 października w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego, 
zdominowana została przez te-
maty oświatowe. Rozpoczęto 
od wręczenia Stypendiów Rady 
Powiatu w Poznaniu oraz Na-
grody Starosty Poznańskiego 
dla najzdolniejszych uczniów 
szkół prowadzonych przez Po-
wiat Poznański. Uczniom, któ-
rzy w ubiegłym roku szkolnym 
ukończyli naukę ze średnią mini-
mum 5,0 wręczono 53 stypendia 
o wartości 250 zł miesięcznie. 
Kolejnych 20 uczniów odebra-
ło Nagrodę Starosty za wybitne 
osiągnięcia w nauce o wartości 
600 zł, a 10 – nagrody za wybit-

ne osiągnięcia sportowe o warto-
ści od 600 do 1200 zł. 

Na sesji przedstawiono rów-
nież obszerną informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2015/2016. 
Radni, zaproszeni goście, dy-

rektorzy szkół i uczniowie mo-
gli poznać zarówno wyniki 
matur poszczególnych szkół po-
wiatowych, jak i wyniki kon-
troli i nadzoru pedagogicznego 
prowadzonych w powiatowych 
szkołach. Omówiono dochody 
i wydatki szkół, plany remonto-

we i najważniejsze ich osiągnię-
cia edukacyjne i organizacyjne. 
W dyskusji wielokrotnie powta-
rzały się głosy zaniepokojenia 
planowaną przez obecny rząd re-
formą oświaty.

W drugiej części sesji podjęto 
10 uchwał, z czego 3 dotyczy-
ły zmian w budżecie powiatu, 6 
w sprawie dróg i jedną, budzą-
cą szczególne zainteresowanie 
mediów uchwałę w sprawie nie-
udzielenia zgody na rozwiązanie 
umowy o pracę z radnym powia-
tu poznańskiego. 

Zainteresowanych szczegó-
łami odsyłam do stron interne-
towych powiatu poznańskiego: 
www.powiat.poznan.pl

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady Powiatu  

Poznańskiego

Drodzy Czytelnicy,

Po raz kolejny powraca 
dyskusja na temat utwo-
rzenia tzw. aglomeracji 

poznańskiej, która miałaby zin-
tegrować Poznań z sąsiadują-
cymi gminami powiatu poznań-
skiego. W przestrzeni publicznej 
pojawiają się różnorakie koncep-
cje, w jaki sposób moglibyśmy 
do tego doprowadzić – od wpro-
wadzenia specjalnej ustawy dla 
Poznania, po aneksję sąsiadują-
cych ze sobą gmin.

W ubiegłej kadencji Sejmu by-
łem przewodniczącym podkomi-
sji zajmującej się zagadnieniem 
narzędzi prawnych, które miały 
na celu umożliwienie powstawa-
nia metropolii przez największe 

ośrodki. Uchwalona w 2015 roku 
ustawa metropolitalna została 
jednak zablokowana przez rząd 
Beaty Szydło poprzez brak odpo-
wiednich rozporządzeń. 

Nie ulega wątpliwości, że przy-
jazna koegzystencja oraz współ-
praca w konkretnych zagadnie-
niach, takich jak komunikacja 
publiczna czy wspólne plano-
wanie przestrzenne są korzystne 
dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Nie jest jednak do 
tego niezbędna osobna ustawa, 
tworzona każdorazowo dla kolej-
nych miast. Istotne z tego punktu 
widzenia są przepisy systemowe, 
tworzące spójne ramy prawno-fi-
nansowe, na podstawie których 
można by tworzyć poszczególne 
związki aglomeracyjne.

Ważne jest to, aby sąsiadujące 
ze sobą gminy rozmawiały na za-
sadach partnerskich i szukały jak 
najwięcej płaszczyzn porozumie-
nia. Dobrym przykładem takiej 
współpracy jest podpisanie przez 
Poznań z naszą Gminą umowy 
między organizatorami transpor-
tu publicznego, która pozwoli po-
dróżować z jednym biletem, czy 
korzystać z karty PEKA.

Przykład ten dobrze pokazu-
je, że najważniejsze jest szukanie 
wspólnych korzyści i nawiązywa-
nie współpracy, a nie tworzenie 
przepisów narzucających rozwią-
zania odgórnie. Rolą legislatora 
w tym zakresie jest stworzenie 
odpowiedniego systemu prawo-
-finansowego.  

~ Waldy Dzikowski, Poseł RP

Starosta przyznał 
stypendia 
naukowe...
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~ wspomnienie

Historia kina w... Przeźmierowie!
Ta parafraza tytułu znanego filmu 

Jana Jakuba Kolskiego, w któ-
rym mały chłopiec marzy o od-

tworzeniu kinomaszyny zbudowanej 
przez swego pradziadka w miejscowo-
ści Popielawy, doskonale pasuje do sy-
tuacji, jaka zdarzyła się ostatnio w na-
szym osiedlu. 

W ubiegłym roku minęła 120 rocz-
nica powstania kina i można byłoby 
się umówić, że to na tę właśnie okazję 
w Centrum Kultury Przeźmierowo na 
powrót zaczął działać przybytek dzie-
siątej muzy! Kino świetne, profesjonal-
ne i z najnowocześniejszym sprzętem. 
Bardzo oczekiwane i pożądane! I mimo 
że przez wiele lat go nie było, mieszkań-
cy gorąco wierzyli, że wreszcie wróci. 
A wcale nie było to takie pewne! Roz-
wój technik audiowizualnych, kina do-
mowego oglądanego na wielkich pła-
skich lub zakrzywionych telewizorach 
z wykorzystaniem cyfrowych nośników 
obrazu i dźwięku wieszczył przez mo-
ment początek końca instytucji kina. Na 
szczęście obroniło się ono. Co więcej, 
przeszło do zdecydowanej ofensywy, 
deklasując z kretesem formę projekcji, 
odbywanej w domowym zaciszu. 

Pełne sale na seansach w Centrum 
Kultury Przeźmierowo, rozemocjo-
nowane twarze widzów, rzucający się 
w oczy entuzjazm każą sądzić, że nie-
małe środki zainwestowane w funkcjo-
nowanie tego kina zostały bardzo dobrze 
spożytkowane. Nie byłbym sobą, gdy-
bym jednak przy tej okazji nie cofnął 
się myślami do początku lat siedemdzie-
siątych i nie powspominał czasów i wa-
runków, w jakich wtedy funkcjonowało 
kino w Przeźmierowie. Było to w tym 
samym miejscu, co teraz, ale realia były 
zgoła inne. Powrót do tamtych czasów 
to podróż z gatunku tych sentymental-
nych, tak jak wszystkie opisywane prze-
ze mnie na łamach „Sąsiadki-Czytaj”. 
Proszę mi zatem wybaczyć pewne roz-
rzewnienie i sentymentalizm, które jak 
zwykle charakteryzować będą pisanie 
o tamtych czasach. 

Kino przyjeżdżało do Przeźmierowa 
mniej więcej raz na kwartał. Przyjeż-
dżało Nyską. Z napisem na drzwiach, 
że kinem objazdowym jest ono i że 
gdzieś na Chełmońskiego w Poznaniu 
centrala jego się mieści. Trzej panowie 

w Nysce. Niebieskiej lub zielonej. Za-
wsze ci sami. W środku: agregat prądo-
twórczy, warsztat do naprawy projek-
torów, urządzenie do sklejania taśmy 
filmowej i… Bóg wie co jeszcze. Taśma 
owa w wielkich szpulach zamkniętych 
w metalowych, płaskich puszkach. Wie-
le tych puszek, jedna na drugiej. Tyle 
wiem o wnętrzu Nyski, bo oczywiście 
na wyścigi z innymi chłopakami tar-
ganiem sprzętu na piętro Domu Kultu-
ry próbowało się zasłużyć na darmową 
wejściówkę. Kieszonkowego bowiem 
w tamtych czasach nie mogę sobie jakoś 
przypomnieć… 

Bilety nie były drogie, nawet jak na 
tamte czasy. Do biletów w początko-
wym okresie dokładano gazetę, bodaj 
„Gromada Rolnik Polski”. Szerzono 
więc przy okazji prezentowania filmu 
propagandę ówczesnego systemu. 

Seans zawsze był zapowiadany plaka-
tem. Pod tym dumnym określeniem krył 
się makulaturowy szary papier z odręcz-
nie wypisanym tytułem filmu i tym, co 
często zmorą było dla nas dzieciaków, 
czyli informacją, ile to lat trzeba mieć, 
by na seans ów wpuszczonym zostać. 
Jakich to sztuczek się nie chwytało, by 
tylko jakoś znaleźć się w środku! Jak 
już się tam cudem jakimś znalazło, to 

duma z poczucia dorosłości rozpierała, 
że hej. Często zresztą okazywało się, że 
taśma z zapowiadanym filmem zerwała 
się czy spaliła podczas poprzedniego se-
ansu w pobliskiej miejscowości i pano-
wie zastępowali go innym. Nikomu nie 
przyszłoby do głowy, by z tego powodu 
protestować bądź żądać zwrotu pienię-
dzy za bilet. To zrywanie się i klejenie 
celuloidowej taśmy było nieodłącznym 
elementem seansu i zdarzało się po kil-
ka razy podczas jego trwania. Przygoto-
wania dorosłej publiczności do seansu 
były długie i wytrwałe. Tym „okrągłym” 
określeniem opisać chcę nie tylko to, 
że przyjść trzeba było ze dwie godziny 
wcześniej, by zapewnić sobie miejsce 
siedzące, ale i wystarać się o flaszeczkę 
lub dwie piwa czy tańszego wina, które 
dla niektórych były tym czym obecnie 
popcorn i coca-cola. 

Przepisy przeciwpożarowe, a zwłasz-
cza standardy kulturalnych zachowań, 
nie były wtedy tak wyśrubowane jak 
dziś, więc i papierosy palono bez spe-
cjalnego skrępowania. Kłęby dymu 
w snopie światła projektora to coś, co 
zapamiętałem z tamtego kina pewnie 
najbardziej. No i panią Mirosławę Paul 
świętej już pamięci, która była w całej tej 
ludzkiej ciżbie jedyną etatową pracow-
nicą, prowadzącą kiosk „Ruchu” Znała 
niemal wszystkich mieszkańców i jakoś 
zawsze potrafiła zapanować, zwłaszcza 
nad tymi, którym ów „popcorn” uderzał 
do głowy. Sam film – jaki by nie był – 
oglądany był przez wszystkich niemal 
z otwartymi ustami od Polskiej Kroni-
ki Filmowej aż do końcowych napisów. 

Dla młodzieży, zwłaszcza tej nieśmia-
łej, a było jej jakby więcej niż dziś, se-
anse te stanowiły okazję do wspólnego 
wyjścia. Niejedna para zakochanych 
z tamtych lat do dziś z sentymentem 
wspomina wspólne randki właśnie w ki-
nie w Przeźmierowie. Z upływem lat 
zmieniło się wszystko: model funkcjo-
nowania kultury w gminie, a także samo 
kino. Przeobrażało się ono i już pod egi-
dą GOK „Sezam” przetrwało aż do cza-
su likwidacji starej siedziby Domu Kul-
tury. Obecne kino zapisuje już zupełnie 
nowy rozdział w historii Przeźmierowa. 
Kocham kino! Państwo też?

~Grzegorz Leonhard

Każdy film 
oglądany był 

przez wszystkich 
niemal z otwartymi 
ustami od Polskiej 
Kroniki Filmowej 
aż do końcowych 

napisów...
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~ rolnictwo

Zmiana przepisów dotyczących 
identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przepisy mają na 

celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu 

się chorób 

zakaźnych wśród 

zwierząt

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. 
(Dz. U. 2016, poz. 1605) na-
łożyła na rolników nowe regu-

lacje; dotyczą one zwłaszcza posiada-
czy trzody chlewnej. Przepisy mają na 
celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się chorób zakaźnych wśród zwierząt 
zwłaszcza afrykańskiego pomoru świń 
(ASF).

I tak od 18 października:
1) Posiadacz trzody chlewnej zobo-

wiązany jest oznakować należące do 
niego zwierzęta w terminie 30 dni od 
dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje 
się poprzez nałożenie na lewą małżowi-
nę uszną kolczyka z numerem identyfi-
kacyjnym. Numer identyfikacyjny jest 
numerem siedziby stada, w której zwie-
rzę się urodziło, albo innej siedziby sta-
da, w której zwierzę przebywało powy-
żej 30 dni.

2) W przypadku opuszczenia przez 
zwierzę siedziby stada przed upływem 
30 dni od urodzenia – rolnik zobowią-
zany jest oznakować świnię kolczykiem 
przed dniem opuszczenia przez to zwie-
rzę siedziby stada.

3) W przypadku, gdy świnia została 
przemieszczona do siedziby stada in-
nej niż ta, w której się urodziła i prze-
bywa w niej dłużej niż 30 dni, posia-
dacz świni jest zobowiązany dodatkowo 
oznakować to zwierzę poprzez wytatu-
owanie numeru identyfikacyjnego zgod-
nego z numerem siedziby stada, w któ-
rej przebywało ono powyżej 30 dni.

4) W terminie 7 dni od dnia oznako-
wania świni należy zgłosić Kierowniko-
wi Biura Powiatowego ARiMR oznako-
wanie zwierzęcia, podając łączną liczbę 
oznakowanych zwierząt.

5) W przypadku utraty kolczyka po-
siadacz zwierzęcia gospodarskiego (by-
dła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest 
oznakować zwierzę duplikatem kolczy-
ka w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego duplikatu. Te same zasady obowią-
zują w przypadku utraty duplikatu kol-
czyka.  Posiadacz zwierzęcia gospodar-
skiego odpowiada za jego prawidłowe 
oznakowanie.

6) Posiadacz świń zobowiązany jest 
zgłosić Kierownikowi Biura Powiato-
wego ARiMR zmianę liczebności sta-

da trzody chlewnej w terminie 7 dni od 
dnia następujących zdarzeń:

•  zwiększenia lub zmniejszenia li-
czebności stada, z wyjątkiem uro-
dzenia, przywozu z państw trzecich 
albo państw członkowskich,

• uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, 

które przybyły lub ubyły ze stada oraz 
miejsca pochodzenia lub przeznaczenia 
zwierzęcia.

7)  W przypadku zagrożenia wystą-
pienia lub gdy dojdzie do wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt podlegają-
cej obowiązkowi zwalczania i zostanie 
określony obszar zapowietrzony, zagro-
żony lub inny obszar podlegający ogra-
niczeniom, posiadacz świń zobowią-
zany jest zgłosić Kierownikowi Biura 
ARiMR zmianę stanu stada świń w ter-
minie 24 godzin od dnia następujących 
zdarzeń:

•  zwiększenia lub zmniejszenia li-
czebności stada,

• uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, 

które przybyły lub ubyły ze stada oraz 
miejsca pochodzenia lub przeznaczenia 
zwierzęcia.

8) Posiadacz zwierzęcia gospodar-
skiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobo-
wiązany jest do dokonania spisu zwie-
rząt przebywających w siedzibie stada 
– co  najmniej raz na 12 miesięcy, nie 
później jednak niż w dniu 31 grudnia. 
Ustalone podczas spisu liczba i nume-

ry identyfikacyjne tych zwierząt posia-
dacz zwierząt przekazuje Kierownikowi 
Biura Powiatowego w terminie 7 dni od 
dnia dokonania tego spisu i umieszcza 
w księgach rejestracji.

9) Aby nadać numer w Rejestrze zwie-
rząt gospodarskich oznakowanych pro-
wadzonym przez ARiMR należy zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego sie-
dzibę stada, miejsce prowadzenia dzia-
łalności nadzorowanej przez Inspekcję 
Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczy-
wa na:

•  posiadaczu zwierzęcia gospodar-
skiego,

•  podmiocie prowadzącym miejsce 
gromadzenia zwierząt,

•  podmiocie prowadzącym działal-
ność nadzorowaną w zakresie tar-
gów, wystaw, pokazów i konkursów 
zwierząt,

•  podmiocie prowadzącym działal-
ność nadzorowaną w zakresie obro-
tu zwierzętami, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt,

• podmiocie prowadzącym rzeźnię,
•  podmiocie prowadzącym zakład 

przetwórczy lub spalarnię.
Zgłoszenia należy dokonać:
• nie później niż w dniu:
-  wprowadzenia pierwszego zwierzę-

cia gospodarskiego do siedziby stada 
lub miejsca gromadzenia zwierząt,

-  uboju pierwszego zwierzęcia gospo-
darskiego,

-  unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia 
gospodarskiego w zakładzie prze-
twórczym lub spalarni

• w terminie 14 dni od dnia:
-  wydania decyzji powiatowego leka-

rza weterynarii o nadaniu weteryna-
ryjnego numeru identyfikacyjnego 
podmiotowi prowadzącemu działal-
ność w zakresie organizowania tar-
gów, wystaw, pokazów lub konkur-
sów zwierząt,

-  wydania decyzji stwierdzającej speł-
nianie wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia działalności w za-
kresie obrotu zwierzętami, pośred-
nictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt.

Opracował:
~ Wiesław  Biały
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~ gmina partnerska

Livani to łotewskie miasto, w któ-
rym mieszka blisko 10 tys. 
mieszkańców. Leży w środkowej 

Łotwie, u zbiegu rzek Dubna i Dźwina, 
ok. 170 km na wschód od stolicy – Rygi. 

Jest uważane za wrota do Łatgalii, 
niezwykle pięknej krainy geograficznej 
Łotwy, którą warto poznać korzystając 
z licznych tras turystycznych oraz ście-
żek rowerowych. 

Pierwsze wzmianki o Livani pocho-
dzą z XI wieku, natomiast znaleziska ar-
cheologiczne dowodzą, że w XIII wie-
ku u zbiegu rzek funkcjonowało spore 
grodzisko. Późniejsza historia Livanii, 
z racji tak korzystnego położenia, na 
szlakach drogowych i wodnych,  jest 
nierozerwalnie związana z przemysłem 
i handlem. Duże lokalne  złoża glinu, 
piasku i torfu sprawiły, iż miasto słynę-
ło z produkcji cegieł i szkła – w Liva-
ni zwiedzać można nieczynną już hutę 
szkła, w której zorganizowana jest tak-
że wystawa lokalnych wyrobów szkla-
nych. Dzisiaj Livani jest trzecim co do 

wielkości ośrodkiem przemysłowym 
w regionie – po Daugavpils i Rezekne.

W Livanii nie brakuje ciekawych hi-
storycznie miejsc. Na pewno warto zo-
baczyć młyn wodny na Dubnie oraz ko-
ścioły luterański i staroobrzędowców. 
W okresie letnim można skorzystać 
z promu wodnego łączącego oba brze-
gi Dźwiny – to z pewnością będzie nie 
lada atrakcją podczas turystycznych wy-
cieczek po Łatgalii. 

Nasza znajomość z Livani rozpoczę-
ła się w litewskim Ukmerge, gdzie spo-
tkaliśmy się podczas obchodów tamtej-
szego Święcie Miasta. Niedługo potem, 
w 2008 roku, delegacja naszej Gminy 
po raz pierwszy pojechała do Livani. Od 
tego czasu nasza współpraca zacieśniała 
się i zaowocowała podpisaniem listu in-
tencyjnego (lipiec 2011 r.), a rok później 
– umowy partnerskiej (lipiec 2012). 

Spotykamy się nie tylko na szczeblu 
samorządowym. W 2009 r. uczestni-
czyliśmy w międzynarodowym semina-
rium na temat budowania lokalnej atrak-

cyjności turystycznej. Goście z Livani 
również regularnie uczestniczą w mię-
dzynarodowych konferencjach orga-
nizowanych w Tarnowie Podgórnym 
– dotychczas mogliśmy m.in. poznać 
łotewskie doświadczenia w zakresie 
wzmacniania współczesnej roli rodzi-
ny czy drogi budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Reprezentantka Li-
vani wystartowała w Międzynarodo-
wym Konkursie Miss Gminy Tarnowo 
Podgórne w 2010 roku. Natomiast Ze-
spół Folklorystyczny „Turki” był jedną 
z gwiazd na Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych w Luso-
wie w 2012 r.  W 2012 roku odwiedziła 
nas również grupa samorządowców i li-
derów organizacji pozarządowych z Li-
vani, by poznać nasze doświadczenia 
w ramach tworzenia zasad współpracy 
z lokalnymi stowarzyszeniami. 

Do Livani warto pojechać, by do-
świadczyć łotewskiej przychylności 
i otwartości. Bo piękny to region i nie-
zwykle gościnności ludzie.   ~ ARz

Livani  
– wrota do Łatgalii
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Jubileusz Koła Śpiewu
im. F. Nowowiejskiego – śpiewają już 95 lat!
Uroczystości 95-lecia istnienia 

Koła Śpiewu im. F. Nowowiej-
skiego odbyły się 8 październi-

ka. Rozpoczęto je uroczystą mszą św. 
o godz. 15.30. Wcześniej delegacja chó-
ru udała się na cmentarz, gdzie cichą 
modlitwą, złożeniem kwiatów i zapale-
niem zniczy uczczono wszystkich zmar-
łych członków Koła Śpiewu. Oprawę 
muzyczną na mszy zapewnił chór – ju-
bilat. Dalsza uroczystość miała miejsce 
w Domu Kultury Sezam. Prezes Romu-
alda Duda powitała wszystkich zapro-
szonych gości, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele władz Gminy Tar-
nowo Podgórne z Wójtem Tadeuszem 
Czajką oraz I Zastępcą Wójta Ewą 
Noszczyńską-Szkurat na czele, przed-
stawicieli Rady Gminy, a także naszej 
instytucji kultury, którą reprezentował 
dyrektor GOK Sezam Szymon Melosik. 
Nie zabrakło również delegacji zapro-
szonych chórów, zespołów działających 
na terenie Gminy, stowarzyszeń, a także 
sympatyków muzyki chóralnej. Goście 
na sali zapoznali się z krótką prezenta-
cją multimedialną oraz wysłuchali hi-
storii chóru od początku jego założenia 
do czasów współczesnych.  Dzięki temu 
odbyli niezapomnianą podroż w czasie, 
przywołującą wspomnienia o ludziach 
i zdarzeniach, bez których nie byłoby hi-
storii oraz wypracowanej tradycji chóru.  

W dalszej części jubileuszowych ob-
chodów przyszedł czas na oficjalne 
przemówienia, życzenia i odznaczenia. 
Srebrną odznaką Polskiego Związku 
Chóru i Orkiestr (PZCHiO) została od-
znaczona I Zastępca Wójta Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat, natomiast złotą – Wójt 

Tadeusz Czajka za wieloletnie wspiera-
nie wszelkiej działalności artystycznej 
chóru. Podziękowania za współpracę 
i pomoc w organizowaniu wspólnych 
koncertów, bezinteresowne angażowa-
nie się w życie chóru, życzliwość, profe-
sjonalne prowadzenie koncertów otrzy-

mał również dyrektor Szymon Melosik. 
Odznakami PZCHiO zostali odznacze-
ni również niektórzy członkowie chóru. 
I tak: 

- brązową odznaką uhonorowano 
Marię Zielińską, Beatę Walkowiak, Vio-
lettę Stachowiak, Danutę Krusińską oraz 
Elżbietę Kubiak,

- srebrną odznaką: Urszulę Kranc, 
Ewę Szefler, Krystynę Auguścik,

- złotą odznaką: Dorotę Zygmańską, 
- złotą odznaką z Laurem: Krystynę 

Szlagowską, Małgorzatę Nowicką, Jo-
lantę Paterek, Marka Antkowiaka, Ro-
mualdę Duda, Halinę Derda oraz Zofię 
Rajewską.

Odznaki wręczał prezes II Okręgu 
PZCHiO Oddziału Wielkopolskiego 
„Macierz” Józef Woźniak.

Następnie odbył się długo wyczeki-
wany koncert chóru, który został podzie-
lony na trzy części. W pierwszej goście 
mogli wysłuchać trzech utworów Feliksa 

Nowowiejskiego (z racji przypadające-
go roku Nowowiejskiego), a rozpoczęto 
ją zaśpiewaniem Roty. Rok 2016 został 
ogłoszony również Rokiem Miłosierdzia, 
dlatego w kolejnym bloku chórzyści wy-
konali kilka utworów z Pop Oraratorium 
„Miłosierdzie Boże”. Na zakończenie 
przyszedł czas na utwory łatwe, lekkie 
i przyjemne, wśród których znalazły się 
m.in. „Nie kochać w taką noc”, „Hallelu-
jah” Leonarda Cohen’a, „La Cucaracha”, 
„Mam piękny sen” z repertuaru ABBY, 
„Canzona gondoliera”, „Down by the ri-
verside”. Koncert zakończył się dużym 
aplauzem zgromadzonej publiczności, 
a także podziękowaniami dla dyrygen-
ta za trud przygotowania śpiewaków do 
koncertu.

Składamy podziękowania tym wszyst-
kim, którzy w sposób szczególny zaanga-
żowali się w przygotowanie i organizację 
całej imprezy. Dziękujemy również go-
ściom, którzy swoim przybyciem uświet-
nili naszą uroczystość i byli z nami.  

Zapraszamy teraz wszystkich miłośni-
ków śpiewu 20 listopada na godz. 15.00 
na kolejne Jesienne Święto Pieśni. Kon-
cert odbędzie się w sali GOK Sezam 
w Tarnowie Podgórnym.

Cześć Pieśni
~ Dorota Zygmańska



listopad 2016 | sąsiadka~czytaj |    23

~ stowarzyszenia

W sobotnie popołudnie, 15 paź-
dziernika, seniorzy z Koła 
Seniorów w Przeźmierowie 

spotkali się w Centrum Kultury Prze-
źmierowo z okazji Ogólnopolskiego 
i Europejskiego Dnia Seniora, przypa-
dającego 20 października. Przy pięknie 
przygotowanych  stołach zasiadło 150 
uczestników spotkania, wśród których 
byli zaproszeni goście: Wójt Tadeusz 
Czajka, kierownik CK Przeźmierowo 
Jolanta Tepper oraz sołtys Przeźmiero-
wa Katarzyna Preyer. Po powitaniu ze-
branych, trzymając się za ręce, odśpie-
waliśmy nasz hymn seniora. Następnie 
zaprosiliśmy na scenę siedem par, człon-
ków naszego koła, obchodzących w 2016 
roku jubileusz pięćdziesięciolecia poży-
cia małżeńskiego. Po złożeniu życzeń, 
jubilaci obdarowani zostali kwiatami 
i upominkami.

Nasze spotkanie uświetnił występ Pio-
tra Kuźniaka, solisty zespołu Trubadurzy, 

Dzień Seniora w Przeźmierowie
który śpiewając własne interpretacje prze-
bojów Czesława Niemena przeniósł nas 
w lata naszej młodości. Po ponadgodzin-
nym występie pana Piotra podany został 
smaczny obiad oraz kawa i ciasto. Było 
wesoło sympatycznie i dość gwarno.

Świętowanie kontynuowała grupa 
około 60 seniorów, bawiąc się przy me-

lodiach przygotowanych przez pana 
Krzysztofa, naszego „diskdżokeja”. Naj-
bardziej wytrwali zakończyli spotkanie 
taneczne krótko po północy. Naszemu 
spotkaniu towarzyszyła serdeczna i miła 
atmosfera. ~ Julian Kiełczewski

Przewodniczący Koła Seniorów 
w Przeźmierowie

W pierwszym akademickim 
miesiącu uczestniczyliśmy 
w dwóch różnych, lecz jak-

że fascynujących spotkaniach. Przed-
stawiciel Federacji UTW z Nowego Są-
cza Wojciech Nalepa wprowadzał nas 
w świat finansów, poprzez dwa dni ćwi-
czeń i wykład pt. „Nowoczesne i bez-
pieczne finanse seniora”.

Drugim niezwykłym wydarzeniem 
było spotkanie z Adelą Dankow-
ską, siedemnastokrotną mistrzy-
nią świata w szybownictwie. 
Pełna ciepła, bardzo sympa-
tyczna szybowniczka, przy-
bliżyła słuchaczom meandry 
lotów w przestworzach. Dla nie-
których z nas były to opowieści 
nie z tego świata. Przedłużone do granic 
możliwości spotkanie przebiegło bardzo 
szybko w miłej, sympatycznej atmosfe-
rze. Dziękujemy Pani Adeli za przyjęcie 
zaproszenia.

W połowie października po raz ko-
lejny wybraliśmy się w dobrze już zna-
ne nam miejsce, na grzybo-ryby. Miały 
być i grzyby, i ryby. Miały być – niestety, 
w lesie tylko parę muchomorków, jedna 
okazała kania i chyba cztery podgrzyb-
ki („szczęśliwcom” trafił się dodatkowo 

kleszcz). Za to ryby jak zwykle znakomi-
te. Spacer po lesie przydał się każdemu 
z nas. Kawa i pyszne wypieki wydawa-
ły się podwójnie smaczne i nawet chłod-
ny wietrzyk miał swój urok. Toast wnie-
siony za będących wśród nas nauczycieli 
emerytów dodatkowo rozweselił studenc-
ką brać. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tego 
wyjazdu.

Ruchu nigdy nie za wiele! Gru-
pa uprawiająca nordic walking 
już odkurzyła potrzebny sprzęt 
i spotyka się w soboty, naj-
częściej na plaży w Lusowie. 
Jedno z ostatnich spotkań za-

kończyło się pyszną grochówką 
w ogrodzie Ani i Jurka. 

W deszczową środę, 19 październi-
ka, odbył się jesienny spacer po pięknym 
o tej porze roku poznańskim Ogrodzie 
Botanicznym. Podziękowania dla naszej 
koleżanki Wandy Wójtowicz za przygo-
towanie i przewodniczenie wyprawie. 

Zapraszamy na kolejne wykłady: 
23 listopada – dr inż. Joanna Bajerska: 

Jak się odchudzać, aby tracić kilogramy, 
a nie dobre samopoczucie.

7 grudnia – mgr Jolanta Szwalbe: 
Umiej cieszyć się życiem. 

Przypominamy, że wykłady są bezpłat-
ne i mogą z nich korzystać wszyscy zain-
teresowani proponowaną tematyką.

Podobnie jak w poprzednich seme-
strach uczestniczymy w spotkaniach 
czwartkowych: pierwsze czwartki każ-
dego miesiąca – grupa turystyczna, dru-
gie – „Spotkania z psychologią”, trzecie 
– „Piękni i zadbani”, a w czwarte – te-
matyka różna (24 listopada Marian Kaź-
mierowski wygłosi pogadankę „Anty-
utleniacze – rewolucja w medycynie XXI 
wieku”).

Mamy przyjemność i zaszczyt ser-
decznie podziękować Państwu Urszuli 
i Andrzejowi Kawa za niespodziewane, 
bardzo miłe przyjęcie grupy naszych słu-
chaczy w Białokoszyczach oraz za pysz-
ny tort z okazji inauguracji. 

Tym, którzy nie zawiązali supełka na 
chusteczce i zapomnieli o należnych za-
płatach, przypominamy o dokonaniu 
przelewów (50 zł – opłata semestralna, 
opłaty za sekcje wg podawanych stawek)

Na koniec informacja dla miłośników 
tańca: Andrzejki jak zawsze w świetlicy 
w Lusowie, termin: piątek, 25 listopada, 
więcej informacji w biurze.

~ Maria Zgoła

Rok akademicki w toku 
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Październik obfitował w wiele wy-
darzeń w życiu bractwa. Najważ-
niejszym wydarzeniem była X 

edycja zawodów o Puchar Przechod-
ni Prezesa Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP 22 października 
na strzelnicy w Tarnowie Podgórnym. 
Zawody otworzył Prezes Zjednoczenia 
brat Adam Gołembowski. Po zaciętej 
walce puchar zdobył brat Aleksander 
Mitkowski – KBS Września, II miej-
sce – Grzegorz Jaskuła z Sierakowa, III 
miejsce – Zdzisław Jakubowski z Kór-
nika. Zwycięzcy i pokonanym składamy 
serdeczne gratulacje. W sumie rywali-
zowano w siedmiu, konkurencjach, oto 
wyniki: 

- Puchar Wójta Gminy Tarnowo Pod-
górne Tadeusza Czajki: I miejsce – Brat 
Grzegorz Jaskuła, KBS Sieraków, II – 
Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo Podg, 
III – Jerzy Nowak, KBS Swarzędz,

- Tarcza Kołkowa: I miejsce – Brat 
Jerzy Nowak KBS Września, II – Brat 
Aleksander Mitkowski, KBS Września, 
III – Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków,

- Tarcza Pistoletowa: I miejsce – Brat 
Grzegorz Jaskuła, KBS Sieraków, II – 
brat Andrzej Pawlicki, KBS Tarnowo 
Podg. III – Jerzy Nowak, Września,

- Tarcza Pań: I miejsce – Siostra Justy-
na Szabelska, KBS Tarnowo Podg, II – 
Siostra Renata Maciejewska, KBS Tar-
nowo Podg. III – Siostra Maria Jerzak, 
KBS Tarnowo Podg.

- Tarcza Punktowa (pneumatyk dla 
młodzieży): I miejsce – Piotr Kubiak, 
Tarnowo Podg. II – Zosia Jerzak, Prze-
źmierowo, III – Wiktoria Kubiak, Tarno-
wo Podg.

- Kur: I miejsce – Brat Grzegorz Jasku-
ła, II – Halina Dutkiewicz, KBS Tarno-
wo Pod, III – Henryk Więckowski, KBS 
Szamotuły. 

Dodatkową nagrodę, losowaną wśród 
wszystkich strzelających o puchar Pre-
zesa Zjednoczenia KBS RP, odebrał 
brat Stanisław Leitgeber, który szczęśli-
wy wrócił do domu z nowym telewizo-
rem. Nagrody wręczał Prezes Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP Adam Gołembowski. Gratulujemy. 

Kolejne zawody odbędą się za rok. Już 
teraz wszystkich chętnych serdecznie za-
praszamy. 

W niedzielę, 2 października, delegacja 
naszego bractwa wzięła udział w uroczy-
stości 76 rocznicy wysiedleń kaźmierzan 
do Generalnej Guberni podczas okupa-
cji hitlerowskiej. Uroczystość została 
poprzedzona mszą św. Następnie zebra-
ni przeszli pod obelisk, gdzie odśpiewa-
li hymn państwowy i złożyli wiązanki 
kwiatów. Nie obyło się bez salwy armat-
niej oraz strzelania, które jak zwykle cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. 

8 października w Sierakowie siostry 
i bracia Okręgu Szamotulskiego rywali-
zowali o puchar marszałka okręgu, pu-
char zdobył brat Sławomir Śniegowski. 
Za rok tzw. strzelanie nocne odbędzie się 
na strzelnicy w Wronkach. 

15 października tarnowskie bractwo 
wraz z sympatykami udało się na grzy-
bobranie do Bolewic. Znalezienie grzyba 
graniczyło z cudem. Humoru, śmiechu, 
jadła oraz świeżego powietrza było pod 
dostatkiem, wróciliśmy bez grzybów – 
w następnym roku odbijemy straty. 

25 października w Lesznie pożegna-
liśmy wieloletniego Prezesa Leszczyń-
skiego Okręgowego Związku Strze-
lectwa płk. Bogdana Pokładeckiego, 
przyjaciela naszego bractwa. 

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek, w godz. 
16.00 – 20.00. Zapraszamy młodzież za-
interesowaną sportem strzeleckim.

~ Z brackim pozdrowieniem
Stanisław Bączyk

prezes KBS Tarnowo Podgórne.

Wiadomości brackie

Do Izby Skarbowej w Poznaniu coraz częściej wpły-
wają informacje od przedsiębiorców wpisanych 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-

ści Gospodarczej (CEIDG) o żądaniach zapłaty kierowa-
nych do nich przez różne komercyjne podmioty. 

Na rynku funkcjonują firmy o podobnych do CEIDG na-
zwach oraz skrótach, przesyłające przedsiębiorcom ofer-
ty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie reje-
strów, za odpowiednią opłatą. 

Pamiętajmy i zachowajmy szczególną ostrożność, po-
nieważ takie propozycje nie są związane z publicznym 

rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Przeka-
zanie tego typu firmom naszych danych oraz wniesienie 
ewentualnych opłat nie jest równoznaczne z wpisem do 
CEIDG. Wpisy do takich rejestrów mają charakter czysto 
informacyjny lub reklamowy, nie upoważniają do wyko-
nywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. 

Jedynym uprawniającym do prowadzenia działalności 
gospodarczej wpisem jest rejestracja w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
która jest całkowicie wolna od opłat.

 ~ US Poznań Jeżyce

Przedsiębiorco – nie daj się „naciągaczom”
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22 października w salce na piętrze przy GKS Tarnovia 
odbyły się pierwsze warsztaty dietetyczne prowa-
dzone przez Fundację Trifolium przy wsparciu 

Gminy Tarnowo Podgórne.
Skąd się zrodził pomysł na warsztaty? Ogólnodo-

stępne polskie statystyki GUS wskazują na stały 
wzrost nadwagi wśród polskiego społeczeństwa, 
towarzyszący mu wzrost zachorowań na choroby 
cywilizacyjne: jak choroby wieńcowe, cukrzyca 
typu B, zwyrodnienia stawów oraz choroby nowo-
tworowe. Ale oprócz podstawowego powodu, mające-
go na celu dyskusję nad zmianą nawyków żywieniowych 
oraz sposobów wpływania poprzez właściwą dietę na zdrowie 
i kondycję naszego organizmu, nie bez znaczenia był również 
czynnik społeczny. Przedstawiciele współczesnego polskie-
go społeczeństwa ograniczają przede wszystkim swoją aktyw-

ność towarzyską do środowiska zawodowego i/lub środowiska 
szkolnego. Rzadkością już jest dobra znajomość naszych są-

siadów i wynikające z tego integrowanie się z miejscem za-
mieszkania. 

Na spotkaniu był czas na rozmowy, na degustację 
pasztetów, past, delektowanie się smalczykiem z ki-
szonym ogórkiem i wzajemne dzielenie się proble-
mami i przemyśleniami – nie zawsze żywieniowy-
mi. Wyszliśmy zadowoleni, mądrzejsi, najedzeni 

i bogatsi o nowe znajomości. Ze względu na klimat 
oraz wartość merytoryczną warsztatów zostałyśmy po-

proszone o stworzenie cyklu spotkań. Zrobimy to z ogrom-
ną przyjemnością. Do zobaczenia zatem wkrótce.

W imieniu Zespołu Fundacji Trifolium
Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska

Smacznie na temat zdrowia
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Serce jest najbardziej pracowitym 
mięśniem naszego organizmu. 
Przez 24 godziny na dobę nie-

ustannie pracuje, pompując około 5-6 l 
krwi na minutę. Aby ten wyjątkowy or-
gan służył nam przez całe życie musimy 
dbać o jego właściwą kondycję. Niestety 
nieprawidłowy styl życia, charakteryzu-
jący się paleniem papierosów, brakiem 
aktywności fizycznej i złymi nawyka-
mi żywieniowymi, może doprowadzić 
do rozwoju różnych chorób układu ser-
cowo-naczyniowego. Odpowiedni mo-
del żywienia może ochronić nasze serce 
i przyczynić się do dłuższego zachowa-
nia zdrowia. 

Serce nie lubi tłustej i ubogiej w skład-
niki odżywcze diety. Spożywanie żyw-
ności typu fast-food, gotowych prze-
tworzonych dań, dużej ilości soli, tanich 
margaryn, tłustego mięsa i słodyczy po-
garsza stan naszego serca. Aby przesta-
wić się na zdrowe tory należy zacząć od 
wyeliminowania przetworzonej żywno-
ści z naszego jadłospisu. 

Ale co w zamian?

Należałoby zadbać o odpowiednią 
ilość w diecie: antyoksydantów chro-
niących serce, błonnika, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, witamin, ma-
gnezu, wapnia, żelaza oraz selenu. Naj-
zdrowsza jest zatem dieta śródziemno-
morska. Białe pieczywo warto zastąpić 
pieczywem żytnim razowym, pełnoziar-
nistym, z dodatkiem siemienia lnianego, 
pestek dyni, słonecznika i innych ziaren. 
Wskazane jest unikanie pieczywa wy-
twarzanego z mieszanek piekarniczych, 
z dodatkiem karmelu, słodu jęczmienne-
go czy syropu glukozowo-fruktozowe-
go. Białe drobne kasze powinno się za-
stąpić kaszą grubą, gryczaną niepaloną, 
ze względu na dużą ilość błonnika. Ku-
pujmy ryż dziki, brązowy lub parboild, 
a makaron pełnoziarnisty, gryczany. Do 
smarowania pieczywa warto wybierać 
wysokogatunkowe margaryny lub pe-
sto, oliwę czy koncentrat pomidorowy. 
Warzywa i owoce najlepiej spożywać 
każdego dnia, świeże, nieprzetworzone, 
w postaci surówek. Dostarczą one nie-
zbędnych witamin antyoksydacyjnych.  

Do surówek warto dodać nasiona: pest-
ki dyni, płatki migdałowe, czy orzechy 
ze względu na chroniące serce kwasy 
omega-6. I tu ważną rolę odgrywa oli-
wa z oliwek, olej lniany czy rzepakowy, 
którymi można polewać surówki. Mięso 
czerwone powinno znaleźć się na tale-
rzu tylko kilka razy w miesiącu, a tłuste 
ryby morskie, bogate w kwasy omega-3 
powinny godnie zająć jego miejsce. 
Śmietanę i majonez można śmiało za-
mienić na jogurt naturalny z dodatkiem 
aromatycznych ziół. Należy pamiętać 
także o wypijaniu co najmniej 2 l wody 
w ciągu dnia. W celu poprawy walorów 
smakowych można do niej dodać listek 
mięty i plaster cytryny. 

Dla zdrowia naszego serca ważna jest 
również prawidłowa masa ciała, więc 
jeśli masz nadwagę bądź otyłość należy 
dążyć do zgubienia niepotrzebnej tkan-
ki tłuszczowej. Każdy kilogram w dół to 
kilka kroków do poprawy zdrowia. 

~ mgr Sylwia Karbowska 
Dietetyk kliniczny 

www.bomedica.com.pl

Dieta dla serca

W Przeźmierowie trwają warsztaty arte-terapeutyczne 
„Namaluj swój świat”, prowadzone przez Fundację 
„Nigdy nie jest za późno” przy wsparciu Gminy 

Tarnowo Podgórne. Spotkania mają charakter integracyjny – 
uczestnikami są bowiem gimnazjaliści z Tarnowa Podgórnego 
i Baranowa oraz osoby niepełnosprawne. Opiekę artystyczną 
nad projektem sprawuje znana malarka Beata Pflanz.

– Zaplanowaliśmy dziesięć spotkań, które oprócz rozwijania 
wrażliwości artystycznej mają pomóc w przełamywaniu barier 

Razem malują świat

i stereotypów – mówi Maja Stępień, prezes Fundacji „Nigdy 
nie jest za późno”. – I tak się dzieje, bo grupa od pierwszych 
chwil pracuje razem, tworząc wspólnie przepiękne obrazy.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac, która odbę-
dzie się 15 grudnia w Centrum Kultury Przeźmierowo – pod-
czas wernisażu wystąpi zespół Miss Furia. Już dzisiaj zapra-
szamy. ~ ARz
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Zmiany w systemie emerytalnym, 
prognozowane niskie emerytury 
oraz starzenie się polskiego spo-

łeczeństwa sprawiają, że nasza przy-
szłość po zakończeniu pracy zawodowej 
w coraz większym stopniu zależy od 
tego, czy potrafimy odpowiednio wcze-
śnie zmobilizować się do oszczędzania. 
Wciąż jednak zbyt słabo uświadamia-
my sobie odpowiedzialność za własną 
finansową przyszłość, co przekłada się 
na niewielką skłonność do rezygnacji 
z bieżącej konsumpcji i do regularnego 
odkładania pieniędzy. 

Tymczasem o systematycznym 
oszczędzaniu na dodatkową emeryturę 
powinien pomyśleć praktycznie każdy 
z nas, a szczególnie kobiety, zarabiające 
często mniej niż mężczyźni, pracujące 
zazwyczaj krócej z uwagi na zobowią-
zania rodzinne, a także przedsiębiorcy, 
którzy płacą najniższe składki na ZUS. 
Oszczędzanie jest niezbędne również 
dla osób, których zarobki znacznie (po-
nad 2,5 razy) przekraczają średnią kra-
jową. Po zakończeniu pracy zawodowej 
mogą one bowiem liczyć w najlepszym 
wypadku na emeryturę równą 30 proc. 
ostatniej pensji. Są rozwiązania, które 
pozwalają na gromadzenie oszczędno-
ści z myślą m.in. o emeryturze. Należą 
do nich Indywidualne Konto Zabezpie-
czenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indy-
widualne Konto Emerytalne (IKE). 

IKZE umożliwia skorzystanie każde-
go roku z ulgi podatkowej w PIT i po-
zwala na inwestowanie pieniędzy bez 
konieczności opłacania podatku od zy-
sków kapitałowych. Odliczenie z tytu-
łu gromadzenia środków w IKZE może 
wynieść w tym roku nawet 5 068,75 zł, 
co daje maksymalną ulgę podatkową 
w wysokości ok. 1 557 zł. Podatek do-
chodowy od osób fizycznych opłaca się 
dopiero przy wypłacie środków zgroma-
dzonych na IKZE, a w przypadku wy-
płaty po spełnieniu ustawowych warun-
ków jego stawka jest obniżona do 10 
proc. 

IKE pozwala natomiast na oszczędza-
nie zwolnione z podatku od zysków ka-
pitałowych. Maksymalna kwota, jaką 
klient może zainwestować, w żaden 
sposób nie jest uzależniona od jego za-
robków, lecz stanowi trzykrotność prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej, prognozowa-
nego na dany rok; w 2016 r. to 12 165 
zł. Jedynym warunkiem skorzystania 
z nieopodatkowanych zysków z tych 
oszczędności (które nie będą również 
obciążone podatkiem dochodowym) jest 
wypłata zgromadzonych środków po 
spełnieniu określonych kryteriów. Wię-
cej szczegółów dotyczących możliwo-
ści skorzystania z przywilejów podat-
kowych w obu ubezpieczeniach można 
znaleźć w ustawie z dn. 20 kwietnia 
2004 r. o indywidualnych kontach eme-
rytalnych oraz indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego. 

Zasady inwestowania są w nich bar-
dzo elastyczne – klient sam decyduje 
o częstotliwości i wysokości składek 
(minimalna miesięczna składka w IKZE 
wynosi 55 zł, w IKE – 300 zł), o tym, 
w które fundusze je zainwestuje (do wy-
boru ma 13 ubezpieczeniowych fundu-
szy kapitałowych) oraz kiedy skorzysta 
ze zgromadzonych środków. W razie 
śmierci kapitał, zwolniony z podatku od 
zysków kapitałowych oraz z podatku od 
spadków i darowizn, zostaje przekaza-
ny osobom wskazanym jako uposażo-
ne. Dzięki wyborowi IKZE w Wariancie 
Premiowym wypłacone zostaną również 
dodatkowe środki, które mogą zostać 
przeznaczone np. na opłacenie podatku 
dochodowego. 

Dzięki tym ubezpieczeniom moż-
na nie tylko zapewnić sobie szansę na 
wyższą emeryturę, lecz także skorzystać 
z przywilejów podatkowych, pozwala-
jących na bardziej efektywne inwesto-
wanie pieniędzy. 

~ Dariusz Jóźwik
jozwik.dariusz@live.com 

Wyższa emerytura
– niższe podatki

IKZE i IKE 
Powiecie zapewne, że ile kobiet, 

tyle różnych pragnień, i z pew-
nością będziecie mieć rację. Na 

bezpłatnym warsztacie, inaugurującym 
kolejny cykl „Chwila na Oddech – Roz-
wojowe Grupy dla Kobiet” uczestnicz-
ki, kobiety średnio w grupie wiekowej 
od  35 do 45 lat, próbowały określać ak-
tualny stan swojego życia, stopień za-
dowolenia z niego, poziom stresu, itd. 
Rozmawiały o tym jak skuteczniej ko-
munikować się z drugim człowiekiem. 
Podkreślały także, że poszukują sposo-
bu na zdefiniowanie własnych prioryte-
tów i skupienia na sprawach ważnych. 
Spotkanie odbyło się w 18 października 
w Hotelu Glamour w Przeźmierowie. 

~ mgr Katarzyna Weiss 
coach, trener rozwoju osobistego 

www.mindfulcultures.pl 

Informacje na temat kolejnych spo-
tkań w ramach warsztatów „Chwila na 
Oddech” znajdują się w zakładce Aktu-
alności na www.mindfulcultures.pl 

Czego 
pragną 
kobiety?



28    | sąsiadka~czytaj | listopad 2016

Blizny po pogryzieniach mam na 
całym ciele. Na nogach, rękach 
czy też na twarzy, gdzie brak mi 

kawałka wargi, widnieją ślady po psich 
kłach. Niestety nawet w najbardziej nie-
chlubnym miejscu, czyli na pośladkach, 
też są. Kiedyś pozwalałem się gryźć 
często, ale od kiedy przestałem wierzyć 
właścicielom, że ich psy nie gryzą, sku-
tecznie unikam ich zębów... Trochę tych 
śladów jest, ale nie bardzo się tym przej-
muję, bo zakładam, że blizna daje mi 
wygląd twardziela, no może oprócz tej 
na pupie, a poza tym dodaje pikanterii.

Zwykle bagatelizowałem te swoje 
rany. Trochę pobolało i przestało. Zda-
rzyło się jednak raz, że w ciągu kilku 
godzin pogryziona ręka spuchła i ze-
sztywniała, co skończyło się antybioty-
koterapią. Ale dalej żyję i rękę mam.

I właśnie o nieprzewidywalności ran 
kąsanych.

Ludzie często korzystają z usług rehabilitantów, dzięki któ-
rym szybciej dochodzą do zdrowia. Mało kto wie, że taką 
możliwość – dzięki usłudze zoofizjoterapii – mają również 

zwierzęta domowe. 

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jak pomóc swo-
jemu pupilowi po urazie lub chorobie, albo jak zmniejszyć jego 
dolegliwości bólowe. Pierwszym krokiem powinna być wizyta 
u weterynarza, następnie można skorzystać z całej gamy usług 
w profesjonalnych gabinetach rehabilitacji psów i kotów. Są to 
najczęściej: ćwiczenia aktywne (na piłkach, równoważniach, to-
rach przeszkód), ćwiczenia bierne i masaż, bieżnia sucha i wodna 
oraz fizykoterapia (ultradźwięki, laser, krioterapia i inne). 

Zoofizjoterapia jest konieczna po wielu zabiegach operacyj-
nych (np. resekcja głowy kości udowej), skraca czas rekonwa-

lescencji, a nawet przyśpiesza gojenie ran (laser)! Dobrze popro-
wadzona terapia może zapobiec wystąpieniu niepełnosprawności 
lub opóźnić jej wystąpienie np. w dysplazji stawów biodrowych 
możemy zmniejszyć ból odczuwany przez naszego czworonoż-
nego przyjaciela.

Wielu pacjentów takich gabinetów korzysta z wizyt profilak-
tycznych – to zwierzęta ras zagrożonych różnymi schorzeniami 
ze względu na swoją budowę. Typowym przykładem może być 
jamnik ze swoimi skłonnościami do dyskopatii oraz Yorkshire 
terrier lub buldog francuski z całą listą potencjalnych chorób... 
Częste są także wizyty psów ras wymagających dużo ruchu czy 
stymulacji umysłowej (Alaskan malamute, golden retriever, bor-
der colli, Jack Russel terrier). Osobną grupę stanowią czworo-
nożni pacjenci w podeszłym wieku, których właściciele chcą jak 
najdłużej cieszyć się ich obecnością i podarować im jesień życia 
w zdrowiu i sprawności. ~ Anna Cybulska, zoofizjoterapeutka

www.rehabilitacjapsowikotow.com

~ porady

Nikuś
Czasami pogryziony trafia do mnie 

w takim stanie, że sam jestem prze-
rażony, ale wszystko kończy się hap-
py endem i rany goją się „jak na psie”. 
Zdarzają się też przypadki, że rany wy-
glądają niewinnie, a kończą się nie lada 
kłopotami.

Nikuś to łagodny Yorczek, który nie 
wadzi nikomu i na pewno nie należy do 
tych cwaniaczków, które robią dużo ha-
łasu i atakują większe od siebie psy. Jest 
pechowcem, bo dwukrotnie został zaata-
kowany przez dużego psa na własnym 
terenie. Pierwszy raz został chwycony 
na wysokości klatki piersiowej. Spuchł 
jak balon, bo kły przebiły opłucną i do-
szło do odmy podskórnej, ale wszyst-
ko skończyło się dobrze i nie trzeba 
było nawet nic cerować. Za drugim ra-
zem jednak agresor chwycił Nikusia za 
brzuch i trochę nim potrząsnął. Skóra 
nie była uszkodzona, ale było widać, że 
pod nią dzieje się coś niepokojącego. 
Nikuś wylądował na stole. To, co zo-
baczyłem po przecięciu skóry, przeszło 
moje najśmielsze oczekiwania. Szyłem 
Nikusia, ale tak naprawdę nie miałem co 
szyć, bo spustoszenie jakie zrobiły zęby 

pod nią było niezwykłe. Chłopak się 
wykaraskał, chociaż gojenie ran trwało 
chyba trzy miesiące i wymagało dużego 
wysiłku ze strony właścicieli, którzy się 
nim opiekowali.

Pozory mylą, bo czasami rana wyglą-
da tragicznie i goi się pięknie, a czasami 
wygląda niewinnie i kończy się tragicz-
nie. Uraz to uraz i lepiej nie lekceważyć 
żadnego.

Różnie to bywa. Najczęściej konse-
kwencje nie są poważne, ale zdarza się, 
że walczymy długo. Rekordzista przy-
chodził do mnie chyba pół roku, bo na 
pogryzionej szyi co rusz wyskakiwały 
ropnie. Pamiętam jego ostatnią wizy-
tę związaną z tym pogryzieniem. Rano 
stwierdziłem, że to nareszcie koniec. 
Burek wrócił po południu z jądrami na 
wierzchu, bo stwierdził, że już może so-
bie pofolgować. Ruszył na owczarka, 
a sam ważył niecałe dziesięć kilogra-
mów. Tęsknię za nim, bo był moim pa-
cjentem ponad piętnaście lat i przycho-
dził do mnie tylko z chorobami godnymi 
prawdziwego twardziela, czyli ranami 
kąsanymi.

~ Paszczak, paszkosum@wp.pl

Rehabilitacja zwierząt domowych
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Makijaż w ciąży
Maskuj niedoskonałości.  Niewielkie wypryski łatwo zama-

skujesz korektorem w sztyfcie w odcieniu skóry. Nie musi być 
antybakteryjny, bo przyczyną wyprysków w ciąży najczęściej 
są hormony, a nie bakterie. Do zatuszowania przebarwień, 
zwłaszcza rozległych, służy natomiast beżowy korektor w pły-
nie, który łatwiej rozprowadza się na większej powierzchni 
skóry. Typowe dla ciąży cienie pod oczami zaś można roz-
świetlić korektorem odbijającym światło, o ton jaśniejszym 
niż odcień skóry. Każdy typ korektora nakładaj na początku 
wykonywania makijażu, na to fluid.

Wyszczuplaj optycznie twarz. Podczas ciąży często zmienia 
się owal twarzy, co ma związek z dodatkowymi kilogramami. 
Efektu pucołowatej buzi można uniknąć, stosując róż do po-
liczków albo puder brązujący. Nakłada się je po uprzednim 
zmatowieniu i wysuszeniu skóry zwykłym pudrem, co pozwo-
li uniknąć plam wynikających z nierównomiernego nagroma-
dzenia się kosmetyku w jednym, bardziej wilgotnym, punk-
cie twarzy. By optycznie wyszczuplić twarz, trzeba podkreślić 
kosmetykiem kości policzkowe (tuż poniżej naturalnej wypu-
kłości), a dodatkowo lekko przyciemnić boki twarzy i skronie. 
Najlepszy efekt można uzyskać, nakładając niewielką ilość 
kosmetyku bardzo delikatnymi ruchami pędzla.

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

Kobieta ciężarna powinna się malować – nie tylko dla 
własnego dobrego samopoczucia, lecz także dlatego, 
że podkład czy puder stanowią ochronę przed prze-

barwieniami, będącymi jedną z typowo ciążowych dolegliwo-
ści. Jednak nie każdy kosmetyk będzie teraz sprawdzał się tak 
samo jak przed ciążą. W ciąży szybciej się męczysz, łatwiej 
pocisz, być może trochę zaokrągliła ci się twarz i pojawiły 
przebarwienia. To tylko część powodów, dla których podczas 
ciąży trzeba malować się nieco inaczej. Jak zatem powinien 
wyglądać makijaż kobiety w ciąży?

Używaj hipoalergicznych kosmetyków. Unikaj intensyw-
nych kolorów, bo mogą zawierać składniki, które uczulają. 
Uważaj na intensywne barwy różu, czerwieni, fioletu, zieleni 
i niebieskiego.

Stosuj podkłady z filtrem. Minimalna wartość faktora to 
SPF 15 – chroni skórę przed przebarwieniami, powstającymi 
pod wpływem słońca i promieni UV.

Powiedz „nie” perfumowanym kosmetykom do makija-
żu. Składniki zapachowe to jedne z silniejszych alergenów. 
Zapach może cię denerwować, a czasem wręcz wywoływać 
mdłości. Ma to związek z większą wrażliwością na zapachy.

Unikaj podkładów przeciwzmarszczkowych Podstawą ich 
działania pielęgnacyjnego są często te same kompleksy, któ-
re znajdują się w kremach: silnie złuszczające skórę witamina  
C i retinol. W ciąży są one odradzane, bo mogą zwiększać ry-
zyko pojawienia się przebarwień, a także podrażniać skórę.

Podkład dopasuj do potrzeb cery. Stan cery podczas ciąży 
się zmienia. Czasem jest to zmiana na korzyść, niekiedy jed-
nak pojawiają się problemy, których wcześniej nie było. Na 
przykład jeśli teraz skóra zaczęła piec i pojawiły się rozszerzo-
ne naczynka, lepiej stosować podkład do cery naczynkowej.

Stosuj bazę pod podkład i chusteczki matujące. Efekt mato-
wej skóry utrzyma się dłużej, jeśli na krem na dzień najpierw 
nałożysz bazę, a po dwóch, trzech minutach podkład. Wtedy 
całość ładnie się zwiąże i nie spłynie. Do usunięcia ze skóry 
nadmiaru wilgoci i sebum w ciągu dnia przydadzą się bibułki 
matujące (lepiej nie stosować pudru, bo jego warstwa nałożo-
na na lekko wilgotną skórę może sprawić, że twarz wyda się 
płaska).
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Spotkania z książką, spotkania z au-
torami i ilustratorami, warsztaty, 
zajęcia edukacyjne, różne formy 

kontaktu z książką, alternatywne formy 
spędzania wolnego czasy, prezentacje 
książek w różnej, atrakcyjnej formie – to 
przykłady ciekawych propozycji książ-
kowych dla czytelników w Bibliotece 
Publicznej w Tarnowie Podgórnym.

Kilka odsłon fotograficznych prezen-
tujących świat książki i jego różne for-
my:

Warsztaty literacko-plastyczne – in-
wencja twórcza najmłodszych i spotka-
nie z ilustratorką Elżbietą Krygow-
ską-Butlewską.

Pasjonat historii, autor książek histo-
rycznych, mieszkaniec naszej Gminy 
Dariusz Matysiak i temat spotkania: 

Jak rozwijać swoje pasje, jak nie zamy-
kać się w wąskim kręgu zainteresowań. 
Temat adresowany do młodego czytelni-
ka i pokazujący, że warto mieć szerokie 
i różnorodne zainteresowania, że eduka-
cja w różnej formie to proces trwający 
przez całe życie.

Hanna Kowalewska – popularna pi-
sarka, autorka poczytnych, nagradza-
nych i bestsellerowych powieści zawita-
ła w jesienny czas do naszej Biblioteki 
na spotkanie z czytelnikami. Jak wynika 

z relacji uczestników, warto było paź-
dziernikowe popołudnie spędzić w Bi-
bliotece i spotkać się z autorką.

Agata Widzowska i warsztaty lite-
rackie dla najmłodszych. Popularna i 
lubiana autorka książek dla dzieci spo-
tkała się z najmłodszymi czytelnikami. 

Nawyki czytelnicze kształtuje się od 
najmłodszych lat i w różnej formie, bo 
to podstawa do rozbudzania i inspirowa-
nia dzieci do kontaktu z książką przez 
całe życie.

Ciekawostki ze świata książki
Już po raz 20 odbyły się w Krakowie 

Międzynarodowe, Jubileuszowe Tar-
gi Książki. Ponad 700 wystawców z 
25 krajów, prezentowało swój dorobek 
wydawniczy. Ponad 750 twórców, pi-
sarzy, poetów, ilustratorów i tłumaczy 
można było spotkać na targach w Kra-
kowie. Imprezie towarzyszyło mnóstwo 
wystaw i imprez z książką w tle. Świat 
kultury, sztuki i nauki spotkał się w jed-
nym miejscu, a czytelnicy mieli długi 
weekend z literaturą. Targi, jak co roku, 
wpisują się w program promocji czy-
telnictwa i są otwarte dla szerokiej pu-
bliczności. Spotkać w tym roku można 
było między innymi: prof. Jerzego Bral-
czyka, Michała Rusinka, popularne pi-
sarki Romę Ligocką, Katarzynę Bondę, 
Małgorzatę Kalicińską, Sylwię Chut-
nik, Olgę Tokarczuk, pisarzy Szczepa-
na Twardocha, Filipa Springera, Janu-
sza l. Wiśniewskiego, a także Michaela 
Cunninghama, autora bestsellerowych 
„Godzin”, Richarda Flanagana, Pete-
ra Seewalda, Meira Shaleva i wielu, 
wielu innych autorów z całego świata. 
Gościem Honorowym Targów Książki 
był w tym roku Izrael i pisarze izrael-
scy. Książki prezentowane na Targach 
Książki są dostępne dla czytelników w 
Bibliotece Publicznej w Tarnowie Pod-
górnym i Filiach w Baranowie, Lusowie 
i Przeźmierowie. Zapraszamy.  ~ I.B.

„Damy i Huzary”, komedia Aleksandra Fredry bę-
dzie pierwszą propozycją tworzącej się właśnie 
grupy dorosłych aktorów z naszej gminy, w du-

żej mierze wychowanków dziecięcych i młodzieżowych grup 
teatralnych oraz ich instruktorów. Spektakl, który wyreżysero-
wał Bogdan Żyłkowski zobaczymy po raz pierwszy w sobotę, 
19 listopada.

„Jeśli chcielibyście Państwo poczuć atmosferę przytulnego 
domku na wsi, w którym emerytowani panowie wojskowi umi-
lają wakacyjny czas partyjką szachów i męskimi rozmowami 
o nieobecnych damach… Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć, 
jak wyglądają owe damy w rynsztunku bojowym i zaznajomić 
się z przygotowaną przez nie intrygą… Jeśli chcielibyście Pań-
stwo podejrzeć zakochanych, poddanych próbie miłości i wy-

trwałości w związku serdecznym… Jeśli starczy Państwu od-
wagi, by przyznać rację, że nie każda zasada jest rzeczą świętą, 
a odstępstwo od niej może stać się obowiązującą regułą… wy-
bierzcie się do teatru” – zachęca reżyser dodając, że tylko w te-
atrze kapitulują huzarzy, a zwyciężają damy.

Podczas półtoragodzinnego spektaklu klasyka mieszać się bę-
dzie z nowoczesnością, młodość z dojrzałością, a jedyne, czego 
możemy być pewni, to spora dawka dobrego humoru. Wszystkie 
bezpłatne wejściówki na premierę, która odbędzie się w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo 19 listopada o godz. 18 zostały 
już rozdane. Spektakl będzie jednak ponawiany, już dziś zatem 
zapraszamy na kolejne przedstawienia.

~ Jarek Krawczyk

Premiera komedii z GOK „SEZAM”
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie 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 

Premiera komedii „Damy i Huzary” (reżyseria: Bogdan Żyłkowski)
sobota, 19 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak zaproszeń

Kino dla dzieci: „Dzielny kogut Maniek”
niedziela, 20 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł / dziecko

Jesienne Święto Pieśni
niedziela, 20 listopada godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Snowden”
niedziela, 20 listopada godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Swingowe Andrzejki” - koncert DK Big Band
piątek, 25 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Mama, Tata, Teatr i ja: „Chatka Zajączka” Teatru Władca Lalek
niedziela, 27 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł / dziecko

Kino Zielone Oko zaprasza: „Dziewczyna z pociągu”
niedziela, 27 listopada godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: film-niespodzianka
niedziela, 27 listopada godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Teatr Tańca Sortownia i Szkółka Sortowni zapraszają:
premiera spektaklu „Zabawka”
piątek, 2 grudnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Koncert jazzowy: Krzesimir Dębski
sobota, 3 grudnia godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 35 zł

Operetka „Piraci z Penzance” Teatru Muzycznego Arte Creatura
niedziela, 4 grudnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

II Jarmark Bożonarodzeniowy 
niedziela, 11 grudnia godz. 12-18, plac przy Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci - seans świąteczny - szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 11 grudnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł / dziecko

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 11 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
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Doroczne Jesienne Święto Pieśni 
jest znakomitą okazją, by prze-
konać się jak różnorodna potrafi 

być muzyka chóralna. Zgodnie z trady-
cją gospodarze z Koła Śpiewu im. Felik-
sa Nowowiejskiego do udziału zaprosili 
zaprzyjaźnione chóry. Będą też goście 
specjalni!

Podczas tegorocznej edycji, oprócz go-
spodarzy z Koła Śpiewu im. Feliksa No-
wowiejskiego, wystąpią: Koło Śpiewac-
kie „Lira” z Pniew, Chór Męski „Akord” 
ze Swarzędza oraz Chór „Bel Canto” 
z Dopiewa. Gośćmi specjalnymi Jesien-
nego Święta Pieśni będą znakomici so-
liści: znana m. in. z Teatru Muzycznego 
w Poznaniu sopranistka Karolina Garliń-

4 chóry i goście specjalni

ska-Ferenc i związany niegdyś z poznań-
skim Teatrem Wielkim Klaudiusz Kapłon.

Na Jesienne Święto Pieśni zaprasza-
my w niedzielę, 20 listopada na godz. 15 
do Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk

W Centrum Kultury Przeźmie-
rowo od kilku tygodni ćwi-
czy nowa, dwudziestoosobo-

wa grupa muzyków, których połączyła 
miłość do standardów muzyki jazzowej 
i rozrywkowej. Zespół, którego lide-

Poznajmy nowy big band
rem jest Damian Kaczmarek, absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, a dy-
rygentem i kierownikiem muzycznym – 
Tomasz Kaniewski wkrótce zaprezentu-
je się przeźmierowskiej publiczności po 
raz pierwszy.

Koncertowy debiut DK Big Band 
w Centrum Kultury Przeźmierowo za-
tytułowany został „Swingowe Andrzej-
ki”. Chyba nie trzeba zatem zgadywać, 
jakiego klimatu możemy się spodzie-
wać w piątek, 25 listopada o godz. 
18 w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo. Warto przyjść, posłuchać i poznać 
nową grupę, a przy okazji świetnie się 
bawić. Wstęp wolny, zapraszamy!

 ~ Jarek Krawczyk

Młoda 
Sortownia 
debiutuje

Przy cieszącym się niesłabnącą po-
pularnością Teatrze Tańca Sortow-
nia działa od niedawna Szkółka 

Tańca, w której uczą się przyszli adepci 
głównego zespołu. Spektakl, w którym 
zadebiutują młodzi tancerze (przy du-
żym wsparciu starszych kolegów i ko-
leżanek z Teatru Tańca Sortownia) nosi 
tytuł „Zabawka”.

Jest to pierwsza część historii opo-
wiadającej o przyjaźni i rozłące dziecka 
i wyrzuconej zabawki. Spektakl w re-
żyserii Piotra Bańkowskiego nie koń-
czy się happy endem, ale niesie ze sobą 
przesłanie dla widzów i pobudza do re-
fleksji. Jak poradzą sobie na scenie tan-
cerze w wieku 9-15 lat, z których wielu 
po raz pierwszy wystąpi przed publicz-
nością? Przekonamy się podczas pre-
miery „Zabawki” już w piątek, 2 grud-
nia o godz. 19 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne 
zaproszenia dostępne w kasach GOK 
„SEZAM” od 15 listopada.

Warto przypomnieć, że część tance-
rzy Teatru Tańca Sortownia zaczynało 
współpracę z działającym w GOK „SE-
ZAM” zespole wiele lat temu, gdy sami 
byli w wieku obecnej młodszej grupy. 
Sortownia, która była kontynuatorem 
działającego do 2010 roku zespołu 
Free Steps, pod nową nazwą działa od 
6 lat, a w dorobku ma wiele udanych 
spektakli i występy nie tylko w naszej 
gminie, ale i na prestiżowych scenach 
(m. in. Teatru Wielkiego oraz Auli Ar-
tis w Poznaniu, a także w Wodzisławiu 
Śląskim, Kielcach i na Łotwie). 

 ~ Jarek KrawczykTylko do poniedziałku, 28 listo-
pada, czekamy na zgłoszenia do 
konkursu na najciekawszą kart-

kę świąteczną. Wziąć w nim udział mogą 
zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli. 
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych! 
Liczy się tylko wyobraźnia, oryginalność 
i odrobina zmysłu plastycznego.

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” do 
udziału w konkursie już po raz szósty. Jed-
na z prac stanie się oficjalną kartką GOK 
„SEZAM”, zostanie wydrukowana i ro-
zesłana wraz z bożonarodzeniowymi ży-
czeniami. Wyróżnione prace pokazane zo-
staną na wystawie w Galerii w Rotundzie, 
której otwarcie odbędzie się 30 listopada. 

Ostatnie dni na zgłoszenie kartki!
Autorzy najciekawszych otrzymają nagro-
dy-niespodzianki, a listę laureatów ogłosi-
my w grudniowym numerze TarNowej 
Kultury i na stronie www.goksezam.pl.

Projekty można zgłaszać zarówno in-
dywidualnie, jak i za pośrednictwem 
szkół i przedszkoli działających na tere-
nie gminy Tarnowo Podgórne. Oceniać je 
będzie jury złożone z pracowników GOK 
„SEZAM”. Zwróci ono uwagę na orygi-
nalność pomysłu, wykonanie i zgodność 
ze świąteczną tematyką konkursu. Prace 
w dowolnej technice nie mogą przekra-
czać formatu A3 (297x420mm). Zachę-
camy do wspólnej zabawy!

~ Jarek Krawczyk
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Kolejny teatr, który odwiedzi na-
szą gminę, by zagrać spektakl 
dla najmłodszych przyjedzie do 

nas aż ze Słupska. W popularnym cyklu 
„Mama, tata, teatr i ja” gościć będzie-
my przedstawienie „Chatka Zajączka” 
w wykonaniu Teatru Władca Lalek.

Został on założony w 1997 roku przez 
aktorkę i reżyserkę Urszulę Szydlik-Zie-
lonkę, absolwentkę Wydziału Lalkarskie-
go PWST w Krakowie i laureatkę wielu 
prestiżowych nagród. Występuje na festi-
walach, przeglądach, festynach i pikni-
kach. Organizuje też warsztaty teatralne 
dla dzieci i młodzieży. Swoje spektakle 
Władca Lalek wystawia na terenie całe-
go kraju, odwołując się do tradycji teatru 
wędrownego. Specjalizuje się w spekta-
klach dla dzieci przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych.

Tytułowy bohater adresowanego do 
przedszkolaków spektaklu „Chatka Za-
jączka” wpada w tarapaty przez przebie-
głą Lisiczkę, która podstępem wygania 

go z jego leśnej chatki. W obronie Zającz-
ka stają Pies i Kogut, którzy udowadnia-
ją, że najlepszych przyjaciół poznaje się 
w biedzie. I o tym właśnie jest przedsta-
wienie, którego akcja toczy się wartko, 
pobudza wyobraźnie i uczy rozróżniać 
dobro od zła oraz cenić przyjaźń. Zabaw-
ne dialogi uzupełniają piosenki, do któ-
rych teksty napisał Przemysław Laskow-
ski. Scenografię i scenariusz opracował 
Juri Michalov, a spektakl wyreżyserowa-
ła Urszula Szydlik-Zielonka, która wraz 
z Adą Paprocką i Łukaszem Makowskim 
występuje na scenie. Aktorom towarzyszą 
niezwykłe lalki zaprojektowane przez es-
toński Teatr Imarine z Narvy.

Na spektakl zapraszamy do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo w nie-
dzielę, 27 listopada o godz. 12.30. Bile-
ty rodzinne, które uprawniają do wstępu 
dziecko wraz z opiekunami w cenie 10 zł 
można kupować w miejscu imprezy (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20 i bez-
pośrednio przed spektaklem), w siedzi-

bie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15) oraz w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym (od ponie-
działku do piątku w godz. 15-20). Infor-
macje o sprzedaży internetowej znaleźć 
można na stronie www.goksezam.pl. 

 ~ Jarek Krawczyk

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Przezabawny spektakl z pogranicza musicalu i operetki 
zawita do Centrum Kultury w Przeźmierowie. „Piraci 
z Penzance” W. S. Gillberta i A. Sullivana w wykonaniu 

Teatru Muzycznego Arte Creatura zobaczymy tam w niedzie-
lę, 4 grudnia.

Barwne kostiumy, bajkowa sceneria i iście hollywoodzka mu-
zyka, a do tego angielski humor. To wszystko składa się na suk-
ces skierowanego do widzów wszystkich pokoleń spektaklu. 
Porywa on pełną przygód fabułą opisującą losy Fryderyka wy-
chowywanego przez piratów. Młodzieniec, po osiągnięciu peł-
noletności, postanawia zerwać z przestępczym światem. Piraci 
odmawiają mu jednak prawa do dojrzałości, skoro pechowiec 
urodził się 29 lutego i obchodził urodziny dopiero 5 razy. Jedno-
cześnie na drodze Fryderyka, który dotychczas za wzór kobieco-
ści uważał starą opiekunkę, stają piękne panny – córki Generała 
i sam sprytny i nowoczesny Major Generał. Czy dane mu będzie 
zerwać z pirackim losem i skosztować życia normalnego obywa-
tela? Przekonają się wszyscy, którzy wybiorą się na to szalone 
przedstawienie.

Wyreżyserował je choreograf Dariusz Taraszkiewicz. Za 
produkcję odpowiadają Jarosław Wiewióra i Beata Witkow-
ska-Glik, kostiumy stworzyła Dorota Wiewióra, a scenografię 
– Jarosław Wiewióra. Jedenastu aktorów i Orkiestra Teatru Mu-
zycznego Arte Creatura pod dyrekcją Wojciecha Gwiszcza sku-
tecznie uprzyjemnią wybrańcom niedzielny wieczór, 4 grudnia 
o godz. 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w ce-
nie 35 zł do nabycia w miejscu imprezy (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20 oraz bezpośrednio przed występem), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-20). 

 ~ Jarek Krawczyk

Operetka powraca do Przeźmierowa
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Znany kompozytor muzyki współczesnej i filmowej i dy-
rygent, Krzesimir Dębski, jest także świetnym skrzyp-
kiem i pianistą jazzowym. Będą się o tym mogli prze-

konać wszyscy miłośnicy jazzu podczas zbliżającego się 
koncertu w Tarnowie Podgórnym.

K. Dębski studiował kompozycję (u Andrzeja Koszewskiego) 
oraz dyrygenturę (u Witolda Krzemieńskiego) w poznańskiej 
Akademii Muzycznej. Po studiach, w latach osiemdziesiątych, 
jako lider owianego do dziś legendą, jazzowego String Connec-
tion, koncertował w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie, gdzie dał blisko 1000 
koncertów, również radiowych i tele-
wizyjnej. W 1983 roku został laureatem 
I Nagrody Światowego Konkursu Jaz-
zowego w belgijskim Hoeillart, a dwa 
lata później – Nagrody im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Wielokrotnie zdo-
bywał tytuł „Najlepszego Skrzypka”, 
„Najlepszego Kompozytora” i „Naj-
lepszego Aranżera Roku” w ankietach 
magazynu Jazz Forum. W 1985 roku 
amerykański magazyn „Down Beat” 
umieścił go wśród 10 najlepszych 
skrzypków jazzowych świata.

Pod koniec dekady K. Dębski, będąc u szczytu kariery, zde-
cydował się ograniczyć działalność koncertową i poświęcić 
się głównie twórczości kompozytorskiej z gatunku muzyki 
współczesnej. Skomponował ponad 120 utworów symfonicz-
nych i kameralnych, w tym 2 symfonie, operę, 4 oratoria, 11 
koncertów instrumentalnych i utwory religijne. Jego utwory 
wykonywane były na najważniejszych festiwalach muzycz-
nych, nie tylko poświęconych muzyce współczesnej. Choćby 
na Luzern Festival, czy Piano Spheres w Los Angeles, a tak-
że festiwalach w Malmö, Brukseli i Pasadenie. Wśród wyko-

nawców byli m. in. Vadim Riepin, Jose Cura, Andrzej Dobber, 
Konstanty Andrzej Kulka i wielu innych.

Inną ważną sferą działalności tego nietuzinkowego arty-
sty jest muzyka teatralna i filmowa. Skomponował muzykę 
do ponad 100 filmów fabularnych, m. in. „Medium”, „King-
sajz”, „Ogniem i Mieczem”, „W Pustyni i w Puszczy”, „Tam 
i z Powrotem”, „Stara Baśń”, a także popularnych seriali tele-
wizyjnych (m. in. „Klan”, „Złotopolscy”, „Na dobre i na złe”, 
„Sfora”, „Na Wspólnej”).Jako dyrygent prowadził koncerty 
z udziałem takich międzynarodowych sław, jak Jose Carre-

ras, Jose Cura, Ewa Małas-Godlewska, 
Adam Makowicz, Canadian Brass, Va-
dim Riepin, czy Nigel Kennedy. Dyry-
gował niemal wszystkimi orkiestrami 
polskimi, na czele z Sinfonia Varso-
via, Filharmonią Narodową i NOSPR, 
a także Irish BBC Orchestra, Moscow 
Symphony, Guadalajara Symphony Or-
chestra (Meksyk), Orchestra Teatro Mu-
nicipal Rio de Janeiro, Cyprus National 
Orchestra i wieloma innymi.

Wielka kariera w świecie muzyki fil-
mowej, współczesnej i klasycznej nie 
oderwała K. Dębskiego całkowicie od 

jazzowych korzeni. Przekonać się o tym będą mogli wszyscy, 
którzy odwiedzą Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym w so-
botę, 3 grudnia o godz. 18 i wezmą udział w koncercie słyn-
nego zespołu String Connection. Bilety w cenie 35 zł do na-
bycia w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtor-
ku do piątku w godz. 16-20). Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc należy się śpieszyć z zakupem – prawdopodobnie pula 
biletów szybko się wyczerpie. Polecam! ~ Jarek Krawczyk

Jazzowe oblicze Krzesimira Dębskiego
~ gok

Wielkimi krokami zbliżają się 
Święta, a co za tym idzie – 
także druga edycja Jarmar-

ku Bożonarodzeniowego przy Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Na odwie-
dzających czekać będzie sporo atrakcji!

Przede wszystkim każdy, kto wybierze 
się na plac przy Centrum Kultury w Prze-
źmierowie w niedzielę, 11 grudnia między 
12 a 18, będzie mógł odwiedzić liczne sto-
iska i zaopatrzyć się tam w nietuzinkowe 
prezenty lub skosztować pysznych po-
traw. Wśród nich m. in. jedzenie przygoto-
wane przez Starą Wozownię, lizaki i inne 
słodycze, cukrowa wata i ręcznie zdobio-
ne pierniki. Choć lista wystawców nie jest 
jeszcze zamknięta, już możemy napisać 
o tym, że do nabycia będą ręcznie szyte 
poduszki, szaliki i zabawki, przedmio-

ty zdobione techniką decoupage’u, ręcz-
nie robione przedmioty ze Stowarzysze-
nia ROKTAR, będą także stoiska Caritas 
i florystyczne. Aby dołączyć do wystaw-
ców wystarczy napisać na adres jarmark@
goksezam.pl. Pod tym adresem dostępne 
są wszystkie szczegóły.

Stoiska to nie jedyne atrakcje, jakie 
GOK „SEZAM” zaproponuje podczas 
jarmarku. Warsztaty dla dzieci i doro-
słych poprowadzą plastyczki GOK-u, 
Caritas i kwiaciarnia z Przeźmierowa. 
Dzieci będą miały możliwość zgłosić się 
na malowanie twarzy, ale i odwiedzić 
żywą szopkę. Na najmłodszych czekać 
będą także animacje taneczne połączo-
ne z konkursami i konkurencjami spraw-
nościowymi dla całych rodzin. W pro-
gramie śnieżynkowy taniec-połamaniec, 

zabawa taneczna „Raz, dwa, trzy, Śnie-
żynka patrzy”, zabawa taneczna „Wy-
ścig reniferów”, zagadki taneczne, świą-
teczne zagadki muzyczne, pojedynek na 
śniegowe kule, kulinarne przygotowania 
do świąt (pierniki!), a nawet „wyprawa 
na biegun” i lepienie bałwana. „Śnieżyn-
kobzik” podzielony będzie na 4 półgo-
dzinne bloki i rozpoczynać się będzie od 
południa o pełnych godzinach.

Warto także połączyć wyprawę na jar-
mark z wizytą w kinie – o 12.30 w Kinie 
Zielone Oko wyświetlany będzie film 
dla dzieci, a o 18 – dla dorosłych. Na 
Jarmarku coś dla siebie znajdą całe ro-
dziny. Zachęcam, by przedświąteczną 
niedzielę spędzić właśnie ma jarmarku. 
Taka okazja zdarza się tylko raz na rok!

 ~ Jarek Krawczyk

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wystaw stoisko lub po prostu przyjdź!
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Dnia 8 października 2016 roku 
w Swarzędzu odbył się konkurs 
„Złota Żaba”, w którym wzięły 

udział dwie drużyny, reprezentujące koło 
matematyczne naszego liceum: „Onion 
Republica” w składzie Dawid Kapturczak, 
Adam Jacuński, Laura Konieczna i Ma-
teusz Przybylski oraz „Spiders of Mike” 
w składzie Anna Dudziak. Neumann Wik-
tor, Mikołaj Radzikowski i Fabian Walter. 
Opiekunami wyjazdu były Anna Goroń-
ska i Mirosława Przyłudzka-Moryl. Celem 
kompetycji było odnalezienie czterech 
ukrytych w różnych miejscach skrzynek. 
Było to możliwe dzięki wykorzystaniu 
podanych za pomocą kodów i zadań ma-
tematycznych współrzędnych. Pomimo 
drobnych trudności obu drużynom udało 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Konkurs matematyczny „Złota Żaba”

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Piękno przyrody 

Kiedyś Albert Einstein powiedział: Wpatrz się głę-
boko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej 
zrozumiesz. To prawda i na dowód tego w naszym 

przedszkolu została zorganizowana wystawa fotograficzna 
pt. „Piękno przyrody oprawione w ramkę” pomysłu Elżbie-
ty Farbiszewskiej. Do udziału zaprosiliśmy rodziców wraz 
z dziećmi, którzy dostarczyli przepiękne fotografie. Dzięki 
ich zaangażowaniu i życzliwości w hallu naszego przedszkola 
możemy podziwiać wspaniałe pejzaże, krajobrazy oraz faunę 
i florę, nie tylko Polski, ale i całego świata. Stańmy na chwilę, 
by zachwycić się ulotną chwilą zatrzymaną w kadrze, różno-
rodnością naszej planety na lądzie i pod wodą. Dziękujemy za 
estetyczne doznania. ~ Renata Włodarczak

Przedszkole „Na Zielonym Wzgórzu” w Lusówku

Urodziny Marchewki 

W Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, 
w grupie „Pszczółki” miała miejsce niezwykła uro-
czystość: 21 października odbywały się „Urodzi-

ny Marchewki”. Przyjęcie zostało zorganizowane w ramach 
zajęć otwartych z rodzicami. Dzieci, w marchewkowych stro-
jach i czapkach, zaprezentowały rodzicom inscenizację do pio-
senki „Na marchewki urodziny”, a następnie rozpoczęły się za-
jęcia pokazowe. Grupa „Pszczółki” to dzieci 5-letnie, dlatego 
Pani Marchewka przygotowała dla nich koperty z zadaniami. 
Przedszkolaki dzieliły wyrazy na sylaby, przeliczały liczbę sy-
lab w wyrazie, czytały globalnie wyrazy, przeliczały marchewki 
w zakresie do 10, a także zaśpiewały piosenkę „Moje przedszko-
le”. Nie mogło też zabraknąć tortu marchewkowego, dmucha-
nia świeczki i gromkiego „Sto lat”. Po zajęciach pokazowych 
rozpoczęliśmy robienie soków marchewkowych, do robieniach 
których zaangażowaliśmy rodziców. Soki przyrządzaliśmy 
z marchewek ekologicznych, wyhodowanych w przedszkolnym 
ogrodzie, dodawaliśmy także jabłka, banany, buraka. Uroczy-
stość bardzo zintegrowała przybyłych gości. Było dużo śmiechu, 
radości, muzyki i zdrowych przekąsek.  ~ M. Gumula

się ukończyć konkurs oraz zająć pierwsze 
i trzecie miejsce. Bez dwóch zdań minione 

doświadczenia pozostawią w nas niezapo-
mniane wrażenia.  ~ L. Konieczna kl.2B
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Za nami czas adaptacji i pozna-
wania zasad życia przedszkola-
ka. Sześć oddziałów dzielnych 

małych dzieciaczków wypełniło nasze 
sale, słonecznym i radosnym uśmie-
chem. 

 Atrakcji we wrześniu i październiku 
nie brakowało. Przyszła do nas koloro-
wa Pani Jesień. Przyniosła w koszyku 
zagadki i zabawy. Radośnie obchodzi-
liśmy Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka i Dzień Chłopaka. Pan policjant 
sprawdzał, czy znamy zasady bez-
piecznego zachowania się na drodze, 
to było pouczające spotkanie. Nasze 
wszystkie przedszkolaki nie zapomnia-
ły o akcji Sprzątania Świata i ochronie 
środowiska. Do przedszkola przyjecha-
li aktorzy i tancerze z „Filharmonii Po-
mysłów” oraz teatr „Krokodyl” – było 
muzycznie, bajkowo i pełno śmiechu. 
W świat muzyki wprowadził dzieci Pan 
Świerszcz z artystami z Pro Sinfoniki.

Teraz do przedszkola wpadł listopad 
– oj będzie wiele radosnych tygodni! 
Podglądajcie nas na FB Przedszkole 
„Bajkowy Świat” w Sadach. Do zoba-
czenia!  ~ Bajkowy Świat

W miłej, rodzinnej atmosferze 
spędziliśmy sobotnie popo-
łudnie 1 października. Już 

od kilku lat tradycją naszej szkoły jest 
coroczny festyn rodzinny, który w tym 
roku odbywał się pod hasłem: „Zdro-
wym być! Zdrowo żyć!”. Impreza roz-
poczęła się sztafetą biegową. Drużyny 
składające się z uczniów, rodziców i na-
uczycieli walczyły o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Emocje sięgały zenitu, a doping 
niósł się daleko poza granice Ceradza. 
Następnie dzieci próbowały swoich sił 
w różnych sportowych konkurencjach: 
skokach w workach, slalomach, biegach 
z przeszkodami, rzutach do celu i wielu 
innych. Dla każdego dziecka przygoto-
waliśmy drobne upominki. 

Podczas całej imprezy można było po-
silić się zdrowymi przekąskami przygo-
towanymi przez rodziców. Smakowite 
koktajle, sałatki, desery owocowe, wy-
pieki połechtały podniebienia wszyst-
kich uczestników festynu. Nie lada 

atrakcją okazała się wizyta strażaków 
z OSP Ceradz Dolny. Możliwość prze-
bywania w prawdziwym wozie strażac-
kim zawsze budzi dziecięcą ciekawość. 
Dodatkowo pojawili się ratownicy wraz 
z wyszkolonymi psami, które pomaga-
ją w poszukiwaniu zaginionych ludzi. 
Najmłodsi uczestnicy festynu chętnie 
korzystali z możliwości pomalowania 
twarzy, a nasze uzdolnione nauczycielki 
tworzyły na ich zadowolonych buziach 
najróżniejsze wspaniałości. Zwieńcze-
niem zmagań sportowych był mecz 
w dwa ognie, rozegrany między nauczy-
cielkami a mamami naszych uczniów. 
Belferki przegrały, jednak wszyscy byli 
zadowoleni, bo nie chodzi o to, by za-
wsze zwyciężać, ale by dobrze się ba-
wić. A dobrej zabawy zawsze jest u nas 
pod dostatkiem. Dlatego...z niecierpli-
wością czekamy na kolejny festyn, bo 
promocja zdrowego trybu życia to nasza 
specjalność!

 ~ SP CK

Przedszkole „Bajkowy Świat”  
w Sadach

Bajkowy Świat 
wita maluszki

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Zdrowo, kolorowo, aktywnie 
czyli o festynie rodzinnym
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Oto przegląd niektórych z nich. 7 
października podczas uroczysto-
ści pasowania najmłodsi ucznio-

wie naszej szkoły zostali przyjęci do gro-
na społeczności uczniowskiej – dzieci 
złożyły uroczyste ślubowanie: uczyć się 
tego, co dobre i piękne, kochać swoją oj-
czyznę, dbać o honor szkoły. Pierwszo-
klasistom serdecznie życzymy odnalezie-
nia prawdziwej przyjaźni, uśmiechu na 
co dzień, dobrych ocen i wielu pochwał. 

Dwukrotnie otworzyliśmy również 
swoje serca na chorych i cierpiących. Ze-
brane w czasie akcji charytatywnej dary 
przekazaliśmy na festyn w Lusowie, by 
pomóc trzyletniemu Szymkowi. Nato-
miast 21 października wieczorem odbyła 
się dyskoteka „W barwach jesieni”. Do-
chód z niej przeznaczono na rehabilitację 
Maksia, Oli i Emilki. 

14 października to Święto Komisji Edu-
kacji Narodowej. W tym dniu szczególnie 
pamiętamy o nauczycielach, pracowni-
kach szkoły, a także o jej patronie – Ar-
kadym Fiedlerze. Wizyta w  Izbie Tra-
dycji okazała się ciekawą lekcją historii. 
W trzech salach, pośród pożółkłych kro-
nik, fotografii, świadectw, makiet, pucha-
rów, przedmiotów szkolnych, Aleksandra 
Filipek opowiadała o życiu, twórczości, 
podróżach Arkadego Fiedlera, o państwie 
Głogowskich, w domu których powstała 
pierwsza szkoła w Przeźmierowie, o har-
cerzach, mundurkach, tradycjach naszej 
placówki.

Nie próżnowali też uczniowie klasy 5a. 
Dzięki ich dziennikarskiej dociekliwości 
dowiedzieliśmy się m.in., czy kierowa-
nie szkołą jest przyjemne, a bycie peda-
gogiem trudne, co pasjonuje naszych na-

uczycieli, jak znieść 
hałas w szkole i czy 
stawianie ocen nie-
dostatecznych spra-
wia przyjemność. 
Wywiady z ciałem 
pedagogicznym 
można przeczytać 
na stronie naszej 
szkoły. Serdeczne 
dziękujemy Annie 
Galusik-Bacik, któ-
ra czuwała nad redakcją tekstów.

Swoje święto w październiku obcho-
dziła również biblioteka. Na korytarzach 
można było spotkać Czerwonego Kaptur-
ka, Królewnę Śnieżkę, Pippi. Postaci zna-
ne z literatury zachęcały uczniów do czy-
tania nie tylko lektur szkolnych. 

W tym roku w ramach Nocy Naukow-
ców w Wielkopolsce otwarto drzwi wielu 
uczelni poznańskich. Klasa 6d pod opieką 
Urszuli Książkiewicz odwiedziła Uniwer-
sytet Przyrodniczy. Na jednym ze stoisk 
interaktywnych uczniowie mogli odkry-
wać tajemnice, które kryje świat azotu, 
komórek, roślin i zwierząt.

Święto Chleba należy już do szkolnej 
tradycji. Przybliża wszystkim wartość 
ludzkiej pracy. Cała społeczność uczniow-
ska wie już, że najzdrowszy jest ten gru-
boziarnisty, pieczony na zakwasie. W tym 
dniu od samego rana w każdym zakątku 
naszej szkoły unosił się zapach świeżego 
pieczywa. Hol zamienił się w  salę degu-
stacyjną, gdzie spróbować mogliśmy róż-
nego rodzaju bochenków z  dżemem, po-
widłami, konfiturami i miodem. 

10 października świętowaliśmy Dzień 
Drzewa. O tytuł najlepszego dendrologa 

rywalizowali znawcy drzew z różnych 
klas. Nie zabrakło stanowisk do pracy 
twórcze. Każdy, mógł kalkować liście 
drzew, wykonać broszkę-ważkę z klo-
nowych nosków czy stworzyć zwierzaka 
z ususzonych liści.

Działalność rozpoczęła Akademia Fie-
dlerowska. Tegoroczne zajęcia poświę-
cone będą Odkrywaniu Tajemnic Przy-
rody. Wykład inauguracyjny na temat 
efektu cieplarnianego poprowadził dr 
hab. Bogdan Chojnicki z Katedry Kli-
matologii Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. Po wykładzie uczniowie 
udali się na zajęcia terenowe do stacji UP 
w Rzecinie. 

Za nami tez kolejna edycja „Jesiennej 
zadumy”. W Gminnym Konkursie Recy-
tatorskim reprezentować nas będą Wik-
toria Bartosiak Kinga Osowczyk, Hanna 
Raźnikiewicz, Kaja Duszczak, Tomasz 
Urbaniak, Paweł Jakubowicz. Za zwy-
cięzców trzymamy kciuki i życzymy im 
powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

Oczywiście gorąco zapraszamy do od-
wiedzania naszych szkolnych stron inter-
netowych! Materiał zebrała i opracowała

~ Aleksandra Filipek

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Październik obfitował w liczne wydarzenia

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym uczniowie z klas 0-III 

realizowali projekt edukacyjny pt. Po-
znańska Pyra. Podczas zajęć lekcyjnych 
dzieci wykonały różnorodne zadania, 
dzięki którym bliżej poznały symbol Po-
znania tzw. poznańską pyrę. Uczniowie 
mieli okazję zdobyć wiedzę na temat hi-
storycznego pochodzenia ziemniaka. Po-
znali jego budowę i wartości odżywcze. 
Dowiedzieli się wiele ciekawostek na 

jego temat. Ziemniak posłużył do wy-
konania wspaniałych prac plastycznych 
i technicznych oraz był wykorzystany 
podczas zabaw ruchowych m.in. do „sa-
dzania” ziemniaków. Największą frajdę 
sprawiło dzieciom szukanie ziemniaków 
i przyrządzanie z nich pysznych potraw. 
Uczniowie mieli również możliwość wy-
konania wielu ciekawych doświadczeń 
z ziemniakiem w roli głównej. Na koniec 
każdy uczestnik projektu wykonał Order 
Uśmiechniętego Kartofelka.

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Projekt: Poznańska Pyra
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Sezon sportowy zaczął się tradycyjnie 23 września gminnymi sztafetowymi biegami przełajowymi w Ceradzu Kościel-
nym. Kolejny rok z rzędu nasze dziewczęta i chłopcy wygrali te zawody i awansowali do finałów powiatu, które odbyły 
się 28 września w Kórniku. W kategorii dziewcząt zajęliśmy 3 miejsce z 14 sztafet i awansowaliśmy tym samym do fi-

nałów wojewódzkich. Chłopcy zaprezentowali się troszkę słabiej i zajęli 7 miejsce na 14 startujących szkół. 11 października 
odbył się finał wojewódzki na poznańskiej Woli. Nasz dziewczęta pobiegły na miarę swoich możliwości i zajęły 26 miejsce 
w Wielkopolsce.  Gratulujemy! 

~ Paweł Machyna i Marek Łodyga

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Sztafetowe Biegi Przełajowe

„Dom powinien być wyko-
nany z kartonów, mieć 
łazienkę, kuchnię, salon 

i przynajmniej jedną sypialnię. W domu 
powinno znaleźć się zwierzątko oraz 
plan opieki nad nim, a także: wynala-
zek, witraż w oknie, opis pomieszczeń 
w języku angielskim i niemieckim oraz 
rysunek jednego z pomieszczeń w skali 
1:2” – oto niektóre z zadań, jakie miały 
do wykonania dzieciaki z „Kuźni Talen-
tów” w czasie trwania naszego pierw-
szego projektu, który zakończył się 14 
października.

Jak w prawdziwym tradycyjnym 
domu, witano gości chlebem i solą. 
Uczniowie zaśpiewali piosenkę o tym, 
jak zmieniał się sposób zamieszkiwa-
nia ludzi na przestrzeni wieków, skom-
ponowaną przez jednego z nauczycie-
li specjalnie na tę okazję. Najmłodsze 
dzieci zaprezentowały swoją miniaturę 
symfoniczną pt. „Odgłosy domu”, wy-
konaną na instrumentach perkusyjnych 
własnej roboty.

Na podsumowanie projektowych 
działań dzieci zaprosiły rodziców do 
sal pełnych różnorodnych barw, sma-
ków i zapachów: zielonej – o zapachu 
świeżej mięty, żółtej – pełnej aromatu 
smakowitego curry, czerwonej – przy-

Prywatna Szkoła „Kuźnia Talentów” 
w Lusówku

Projekt Dom

pominającej swą wonią letnie maliny, 
brązowej – pobudzającej aromatem 
kawy, fioletowej – o woni prowansal-

skiej lawendy oraz białej – przyciąga-
jącej zapachem wanilii.

~ Ewa Wiśniewska

Projekt „Dom” był podsumowaniem sześciotygodniowych 
zmagań oraz realizacji w  niekonwencjonalny sposób  ele-
mentów obowiązkowej podstawy programowej. Wielkie bra-
wa za kreatywność i ciężką pracę dla wszystkich uczniów 
„Kuźni Talentów”!
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~ edukacja

W ostatnim tygodniu września 
uczniowie naszego gimna-
zjum mieli przyjemność go-

ścić w swoich domach partnerów z wy-
miany polsko-niemieckiej. Nawiązane 
podczas wizyty w Hildesheim serdecz-
ne relacje z niemieckimi kolegami stwo-
rzyły przestrzeń do wspólnego spędzenia 
niezapomnianych chwil. Pokazaliśmy 
naszym przyjaciołom nie tylko takie uro-
ki Poznania jak Stary Rynek czy Brama 
Poznania, ale również wspólnie zwiedzi-
liśmy, pachnący piernikami oraz prze-
siąknięty duchem Mikołaja Kopernika 
i jego odkryć, Toruń. Mogliśmy się tam 
pochwalić wpisanym na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO Śre-
dniowiecznym Zespołem Miejskim i zo-
baczyć najlepiej zachowaną unikatową, 
gotycką architekturę.

Zadbaliśmy także o dobre samopoczu-
cie i kondycję naszych niemieckich kole-

gów. W parku linowym zmagaliśmy się 
z trudnymi do przejścia trasami.

Szlifowaliśmy umiejętności językowe, 
pokazywaliśmy naszą kulturę, tradycje, 
sposoby spędzania czasu wolnego, hob-
by. Te główne założenia naszej wielolet-

niej wymiany zrealizowaliśmy z wielką 
satysfakcją. Pożegnanie naszych gości 
na dworcu w Poznaniu, pełne wzruszeń, 
uścisków i łez, było tego najlepszym do-
wodem.

 ~ Anna Piotrowska

Gimnazjum w Baranowie 

Hildesheim w Baranowie

Dwa miesiące bycia uczniem 
Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie ma za sobą 

122 pierwszoklasistów, którzy w pięciu 
klasach rozpoczęli kolejny etap swo-
jej edukacji w naszej szkole. Otocze-
ni szczególną troską ze strony dyrekcji, 
wychowawców, nauczycieli i rodziców, 
mieli sposobność poznać w tym czasie 
atmosferę panującą w naszej społecz-
ności, sposób pracy na lekcjach, a nade 
wszystko rozpocząć budowanie dobrego 
zespołu. W realizacji tych celów pomaga 
funkcjonujący w szkole projekt Wspar-
cie na starcie adresowany właśnie do naj-
młodszych uczniów gimnazjum. 

Z inicjatywy wychowawców pierwszo-
klasiści spotkali się już w ostatnich dniach 
sierpnia, aby poznać się i nawiązać pierw-
sze kontakty. Pomogły im w tym gry i za-
bawy sprzyjające zaprezentowaniu siebie 
na tle grupy i aktywizujące do działania 
i współpracy w zespole. Była to również 
dobra okazja, aby odnaleźć się w labiryn-
cie korytarzy, sal lekcyjnych i różnych za-
kamarków naszej szkoły.

Z kolei 7 października uczniowie klas 
pierwszych wzięli udział w wycieczce 
integracyjnej do Baborówka. W stadni-
nie koni przyglądali się temu, jak pielę-
gnować konie i właściwie zakładać sio-
dło. Rozpoznawali też różne akcesoria, 

dzięki czemu potrafią zaskoczyć wiedzą 
o tym, co to jest czaprak, derka lub strze-
mię. Jednak najważniejszym wydarze-
niem spotkania były gry i zabawy inte-
gracyjne, w których najlepsze okazały się 
te klasy, które potrafią skutecznie praco-
wać zespołowo.

Aby dobrze funkcjonować w szkole, 
uczniowie klas pierwszych w kolejnych 
tygodniach stopniowo poznawali metody 
uczenia się, stawiane im cele i wymaga-
nia, sposób oceniania i wsparcia ze strony 
wychowawców i nauczycieli. 

Po takich przygotowaniach, wspartych 
oczywiście codzienną pracą na lekcjach 
i zajęciach pozalekcyjnych, pierwszo-
klasiści, w obecności całej społeczno-
ści szkoły, mogli przystąpić do złożenia 
uroczystego ślubowania, po którym zo-
stali pasowani na uczniów Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Baranowie. To 
ważne wydarzenie miało miejsce 13 paź-
dziernika podczas uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Projekt Wsparcie na starcie to jeden 
ze sprawdzonych sposobów na to, aby 
każdy uczeń naszego gimnazjum sko-
rzystał z możliwości osiągnięcia sukcesu 
w szkole.

 ~ GB

Gimnazjum w Baranowie

Zostać uczniem baranowskiego gimnazjum
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~ ogłoszenia

PIERWSZY PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 10oo –

(środa) w sali nr 10, w budynku C przy ul. 
Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób 
uprawnionych. Przed przystąpieniem do prze-
targu konieczne jest przedłożenie komisji prze-
targowej dowodu wniesienia wadium i oka-
zanie dowodu tożsamości przez uczestnika 
przetargu (w przypadku małżonków do do-
konania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego małżonka zawierającym zgodę na od-
płatne nabycie nieruchomości), osoby prawne 
powinny dodatkowo okazać aktualny wypis 
w rejestru (notarialne pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nierucho-
mości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wa-

dium w  pieniądzu w wyżej określonej wyso-
kości, nie później niż do dnia 21 grudnia 2016r. 
(środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazany rachu-
nek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien 
wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wa-
dium i kto jest uprawniony do wzięcia udziału 
w przetargu na daną nieruchomość oraz wska-
zać 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 uczestników 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie 
później niż przed upływem 3 dni od; odwoła-
nia przetargu, zamknięcia przetargu, unieważ-

nienia przetargu, zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym. 

termin do złożenia wniosków przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. poz. 
1774 ze zm.) upłynął w dniu 18 października 
2016r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszają-
cy może odstąpić od przetargu. 

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne 
są na stronie internetowej: http://poznan.pod-
gik.pl, miejscowe plany zagospodarowania do-
stępne są na stronie http://www.tarnowo-pod-
gorne.pl.

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

WZP. 6721.11.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Baranowie w rejonie ulic Szamotul-
skiej i Białej - dla działki nr 311/2.

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 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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 podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXII/475/2016 
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ba-
ranowie w rejonie ulic Szamotulskiej i Białej - dla działki nr 311/2.

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.10.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów w Wysogotowie przy ul. Ba-
torowskiej.

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 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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 podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXII/476/2016 
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej.

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Przeźmierowie ul. Rynkowa, stanowią-
cej własność Gminy Tarnowo Podgórne

obręb Numer 
działki

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

Wysokość 
wadium

Minimalna wyso-
kość postąpienia

Przeźmierowo 1/87 4582 m2 PO1P/00148460/5 1.667.000,00 zł 83.350,00 zł 16.670,00 zł
przeznaczenie nie-
ruchomości

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, przy ulicach Rynkowej, 
Wysogotowskiej i Leśnej, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/248/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 17 listopada 2015r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 grudnia 2015r. poz. 8195, działka nr 1/87 położona 
jest na terenie zabudowy usługowej (symbol U).

opis nieruchomości działka jest niezabudowana, teren płaski, posiada kształt zbliżony do trapezu. Na terenie działki znajdują się nakłady 
byłego dzierżawcy (ogrodzenie, lampy oświetleniowe na słupach oraz pozostałości po utwardzeniu terenu), które zo-
staną przez niego usunięte.



listopad 2016 | sąsiadka~czytaj |    41

WZP.6721.2.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie w rejonie ulic: Wy-
sogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej.

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 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie w rejonie 
ulic: Wysogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 
2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ogłoszenia
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~ sport

Magdalena Świerczyńska, zawodniczka UKS Bara-
nowo, została powołana do reprezentacji Polski na 
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świata Ju-

niorów w badmintonie, które odbędą się w Bilbao w listopa-
dzie. Turniej drużynowy zostanie rozegrany między 2 a 6 li-
stopada, natomiast turniej indywidualny od 16 do 21 listopada. 
Magdalena Świerczyńska oraz Paweł Śmiłowski (UKS Hu-
bal Białystok) są czołową juniorską parą mieszaną w Polsce 
i w Europie. Są liderami juniorskiego rankingu europejskie-
go, natomiast w rankingu światowym zajmują 8 miejsce. Na-
tomiast reprezentacja Polski rozstawiona jest z 5-8 i zmierzy 
się w grupie z reprezentacją Belgii i Rumunii. Za całą repre-
zentację trzymamy kciuki i zachęcamy do śledzenia poczynań 
badmintonistów.

~ Oliwia Zimniewska

Bądź na bieżąco – polub nasz profil na Facebook’u – Badmin-
ton w Gminie Tarnowo Podgórne.

Magdalena Świerczyńska powołana 
na Mistrzostwa Świata Juniorów!

W ostatni weekend września pod Gdańskiem odbyły 
się mistrzostwa Polski w żeglarstwie olimpijskim. 
W klasie 49er piąte miejsce (pierwsze w klasyfika-

cji juniorów do 23 lat) zajęła załoga Piotr Szlachcic i Łukasz 
Włoch wspierana przez Gminę Tarnowo Podgórne. Poziom 
zawodów był wysoki. Czwarty raz z rzędu zwyciężyli olim-
pijczycy z Londynu i Rio: Łukasz Przybytek i Paweł Koło-
dziński. 

Jesień na Bałtyku to często silny wiatr, duże fale i przenikliwe 
zimno. Tak było i tym razem. Żeglarze oprócz rywalizacji mię-
dzy sobą zmagali się także z silnymi porywami wiatru oraz trud-
ną, stromą falą. Warunki były bardzo zmienne – krążące w te 
dni nad Trójmiastem chmury burzowe powodowały ogromne 
zmiany siły i kierunku wiatru. – Wymagało to od nas maksi-
mum koncentracji. Cieszymy się z tego że udało nam się pływać 
swoje i wywalczyć tytuł mistrzów Polski wśród juniorów – mó-
wią żeglarze. ~ Łukasz Włoch

Żeglarski sukces w Gdańsku
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~ sport

Połowę I rundy mają za sobą za-
wodnicy Tarnovii Basket Tarno-
wo Podgórne. Beniaminek 2 Ligi 

Koszykówki Mężczyzn jak na razie ra-
dzi sobie całkiem dobrze, ale przed dru-
żyną jeszcze wiele ważnych i trudnych 
meczów.

Po porażkach w dwóch pierwszych 
meczach (w Tarnowie z Politechni-
ką Gdańsk 64:74 i w Gdyni z Asseco II 
93:84) historyczne zwycięstwo na dru-
goligowych parkietach nadeszło w 3 ko-
lejce. Do Tarnowa przyjechała drużyna 
Gryfa Goleniów, rywal znany i zdecydo-
wanie nie odpowiadający Tarnovii. W ze-
szłym sezonie Gryf dwukrotnie, jeszcze 
w 3 Lidze, wygrywał z Tarnovią. W tym 
sezonie wzmocniony nowymi, doświad-
czonymi zawodnikami znów był bardzo 
trudnym przeciwnikiem. Ale to Tarno-
via Basket przejęła inicjatywę i uzyska-
ła przewagę już w I kwarcie meczu i nie 
oddała jej do końca wygrywając 84:76. 

To zwycięstwo dodało pewności siebie 
zawodnikom trenera Tomasza Eicherta, 
którzy w kolejnej serii spotkań gościli 
w Tarnowie jednego z przedsezonowych 
faworytów drużynę Sklep Polski MKK 
Gniezno. Tym razem to goście prowa-

dzili od początku meczu. Nie uzyskali 
jednak znaczącej przewagi, a Tarnovia 
głośno wspierana przez swoich kibiców 
prezentowała się coraz lepiej. Emocjo-
nująca końcówka przynosi dwupunk-
towe zwycięstwo tarnowskiej drużynie 
(65:63). Wygrana z tym rywalem przy-
niosła wiele radości i pokazała, że zespół 
Tarnovii Basket na sezonie 2016/2017 
ma spory potencjał.

Następny mecz tarnowskich zawodni-
ków odbył się w Poznaniu, gdzie w der-
bowym pojedynku przeciwnikiem był ze-
spół AZS Politechnika Poznań. Tarnovia 
Basket nie zaczęła tego spotkania najle-
piej, tracąc w pewnym momencie nawet 
15 punktów do rywala, ale z każdą mi-
nutą gra zawodników z Tarnowa Podgór-
nego wyglądała coraz lepiej. Podobnie 
jak w meczu z MKK Gniezno końców-
ka potoczyła się po myśli Tarnovii Basket 
i trzecie zwycięstwo (71:67) stało się fak-
tem.

Na koniec derbowej serii w Tarnowie 
Podgórnym doszło do starcia z Biofar-
mem Basket Suchy Las. Przedsezonowy 
sparing wygrany wysoko przez rywa-
la wskazywał, że dla Tarnovii będzie to 
trudny mecz. I tak właśnie było. Młoda 

drużyna z Suchego Lasu bardzo chciała 
odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie 
i zaprezentowała w Tarnowie Podgór-
nym bardzo dobrą koszykówkę. Tarnovia 
osłabiona brakiem Mateusza Kuracha, 
Rafała Bartkowskiego i nieobecnego od 
początku sezonu Miłosza Sroczyńskie-
go zagrała najsłabszy mecz w sezonie 
i przegrała 59:79. 

Zwycięska seria zakończyła się więc 
dosyć niespodziewanie, ale bilans 3 zwy-
cięstw i 3 porażek jest dobrym progno-
stykiem na kolejne mecze. W listopadzie 
emocji nie zabraknie, Tarnovia Basket 
zagra u siebie 6 listopada z Treflem II So-
pot (godz. 16.00), 13 listopada z Domi-
no Inowrocław (godz. 16.00) i 26 listo-
pada z TKM Włocławek (godz. 17.00). 
W międzyczasie uda się również na trud-
ne wyjazdowe mecze z jedyną niepoko-
naną drużyną Decka Pelplin oraz rewela-
cją rozgrywek SMS-em Władysławowo. 
A 23 listopada w Poznaniu Tarnovia Ba-
sket zagra z MKK Pyrą w I rundzie Pu-
charu Polski PZKosz. Szykuje się zatem 
koszykarski listopad. 

Więcej o drużynie na facebook.com/
tarnoviabasket oraz w kolejnym wyda-
niu. ~ Szymon Drobina

Koszykarze dzielnie walczą w 2 Lidze
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Powoli zbliżamy się do półmetka 
sezonu 2016/17 w IV lidze wiel-
kopolskiej. Po 13 meczach GKS 

Tarnovia Tarnowo Podgórne zajmuje 5. 
miejsce z dorobkiem 24 punktów. Na ten 
wynik złożyło się 7 wygranych, 3 remisy 
i 3 przegrane. Najlepszym strzelcem ze-
społu jest Bartosz Ślusarski, który zdobył 
9 bramek. 

Największym sukcesem drużyny Mar-
cina Kikuta jest seria pięciu meczów wy-
granych z rzędu. Wszystko zaczęło się 
7 września od 4:0 w Luboniu, następnie 
dwa razy 2:1 u siebie (z Lechią Kostrzyn 
i Kotwicą Kórnik), później 2:0 z Pogonią 
Łobżenica i bardzo ważne zwycięstwo 
3:1, 8 października, z Nielbą Wągrowiec. 
Wówczas zespół awansował na 3. miej-
sce i miał tylko 4 punkty straty do lidera, 
Lubuszanina Trzcianki. 

I właśnie następny pojedynek był naj-
lepszą okazją do nawiązania kontak-
tu z liderem. 15 października graliśmy 

w Trzciance z zespołem, który wcześniej 
nie przegrał ani jednego meczu w bieżą-
cym sezonie. Sytuacja na boisku wyglą-
dała dobrze do 30 minuty – Tarnovia była 
niezwykle groźna i miała szanse na obję-
cie prowadzenia. Niestety wówczas prze-
ciwnicy szybko strzelili dwie bramki, co 
ze względu na kontrowersyjne okoliczno-
ści spotkało się z ogromnymi protestami 
zawodników i sztabu drużyny z Tarnowa 
Podgórnego. Na początku drugiej poło-
wy Lubuszanin wykorzystał błąd obrony 
i podwyższył na 3:0, a następnie dołożył 
jeszcze dwa trafienia (w tym jedno z kar-
nego). Tym samym spotkanie zakończyło 
się wynikiem 5:0, co jest najwyższą po-
rażką Tarnovii od kwietnia 2015, a więc 
meczów w III lidze (0:7 z Lech II Poznań 
i 1:8 z Unią Swarzędz). 

Los ligowców jest przewrotny. Unia 
Swarzędz rok po nas spadła z III ligi 
i w 12. kolejce (22 października) prze-
grała w Tarnowie Podgórnym 0:3. W tym 

roku Tarnovia rozegra jeszcze dwa spo-
tkania: 11.11 z Huraganem Pobiedziska 
(wyjazd) oraz 13.11 z Gromem Plewiska 
(wyjazd). W następnym numerze pojawi 
się podsumowanie rundy jesiennej sezo-
nu 2016/17. Warto również podkreślić, że 
po wygranych z z Orkanem Konarzewo 
(3:2) i Patrią Buk (4:1) zespół awansował 
do 1/8 Pucharu Polski (strefa poznańska). 
Mecz o awans do 1/4 zostanie rozegrany 
wiosną, a przeciwnikiem będzie drużyna 
Wielkopolska Komorniki. 

Do tego czasu Tarnovia będzie jeszcze 
większa. Dziś to największy klub spor-
towy w naszej gminie, na co składają się 
trzy sekcje: piłka nożna, lekkoatletyka 
i pływanie przy współpracy z Tarnowski-
mi Termami. Na początku przyszłego roku 
dołączy również sekcja triatlonu. Wszyst-
kich zainteresowanych klubem zaprasza-
my na stronę internetową (gkstarnovia.pl) 
oraz na facebooka (facebook.pl/gkstarno-
via).  ~ Jakub Brodewicz 

Mieszane nastroje trenera Kikuta 

W dniach 14 i 15 października w Krakowie odbył się 
Światowy Festiwal Renesans Karate-do, w którym 
wystąpiło 2 050 zawodników z 38 państw. Pod jed-

nym dachem rozegrano Mistrzostwa Świata w Karate Trady-
cyjnym Kraków ORLEN 2016, XXIII Mistrzostwa Europy 
Karate Fudokan, Turniej Karate Koshiki Super Karatedo WGP 
oraz Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym. Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem objął były prezydent RP, laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla – Lech Wałęsa. 

Klub Karate Tradycyjnego “Orzeł” Poznań reprezentowało 20 
zawodników. Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym zdo-
byli zawodnicy trenujący na co dzień w sekcjach klubu w Lu-
sowie oraz Tarnowie Podgórnym: Antoni Frankowski w konku-
rencji kata chłopców do lat 7 oraz Nicolas Grek w konkurencji 
kata 12-13 lat. Natalia Prewicz wywalczyła 4 miejsce w kon-
kurencji kata dziewczyn do lat 7. Na słowa uznania zasłużyła 
cała reprezentacja klubu: Piotr Mocydlarz, Oskar Szkudlarz, Jan 
Kroll, Franciszek Kroll, Marta Ciszak, Adam Sokołowski, Ty-
moteusz Koźlik, Leon Frankowski, Mikołaj Bera, Katarzyna Ka-
łużna, Mateusz Chojnowski, Antoni Micjałek, Filip Dziadowicz, 
Kacper Dziadowicz, Marceli Majorczyk, Mikołaj Świrydowicz, 
Igor Tymiński. Wszyscy dzielnie walczyli, pokazali bardzo wy-
soki poziom wyszkolenia, plasując się w ścisłych czołówkach 
poszczególnych kategorii wiekowych. Gratulujemy! 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli klub w organizacji wy-
jazdu na Światowy Festiwal Karate-do, a w szczególności Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. ~ Łukasz Urbaniak, KKT Orzeł

Puchar świata dzieci
w karate tradycyjnym zdobyty!

~ sport
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Co zmieniło się w Twoim życiu zawodowym od naszego 
ostatniego wywiadu?

Jestem starszym i mądrzejszym kolarzem. Umiem czytać wy-
ścigi, przewidywać co się może wydarzyć, analizować kto może 
mi zagrażać w klasyfikacji generalnej, kto jest mocny i z kim 
muszę liczyć się na wyścigach. 

W ciągu ostatnich pięciu lat trzy jeździłem w Bank BGŻ 
Team, później dwa w czeskiej grupie kolarskiej Bauknecht Au-
thotr później Whirlpool Author, a obecnie w pro-kontynentalnej 
ekipie Verva Activejet Team. Zmieniło się również to, że jestem 
kategorię wyżej i dużo ścigam się za granicą. 

Który wyścig w ubiegłym sezonie był dla Ciebie najważ-
niejszy?

Z wiadomych przyczyn dla mnie i sponsora Verva ActiveJet 
Team priorytetem był dobry występ na Tour de Pologne. Poza 
nim skupiałem się na wyścigach World Tour. Do tych większych 
wyścigów zaliczał się m.in. Tour of Turkey, na którym wywal-
czyłem trzecie miejsce oraz Tour de Suisse, gdzie zająłem czter-
naste miejsce. Na wszystkich wyścigach pokazywałem swój sil-
ny charakter. 

Jak oceniasz swój występ na tegorocznym TdP?
Z Tour de Suisse wróciłem chory. Musiałem się wykurować co 

zajęło mi kilka dni, przez które nie mogłem trenować. Przez tę 
chorobę nie poszło mi tak, jak zakładałem już na Mistrzostwach 
Polski. Zająłem siódme miejsce i byłem średnio zadowolony 
z tego wyniku. Dwa tygodnie po tym starcie miał rozpocząć się 
mój występ na Tour de Pologne. Przed nim pojechałem w góry, 
żeby jeszcze bardziej się przygotować, a później do Warszawy, 
gdzie miałem rozpocząć wyścig. Pierwsze etapy były płaskie, 
trzymałem się koła i pilnowałem kwalifikacji generalnej. Moje 
ściganie rozpoczęło się w piątek, a w sobotę byłem już przygoto-
wany, aby walczyć o kwalifikację generalną na etapie z Krakowa 
do Zakopanego. Niestety znowu pogoda nas nie rozpieszczała, 
w efekcie czego przemarzłem i nie miałem siły utrzymać tempa 
z czołówką. Ostatecznie wyścig ukończyłem na 19 miejscu. Po 
zakończeniu tegorocznego TdP odebrałem nagrodę dla Najlep-
szego Polaka tegorocznej edycji. Czułem dużą presję, ponieważ 
po raz pierwszy jechałem w klubowej koszulce i chciałem wy-
paść jak najlepiej. W przygotowania do tego wyścigu włożyłem 
dużo sił i determinacji. Poza tym chciałem pojechać jak najlepiej 
także dla swoich kibiców, którzy często wspierają mnie na wy-
jazdach i dopingują na trasie.

Czy Twój największy sukces jest nadal przed Tobą?
Moje marzenia powoli się spełniają. Jestem już kategorię wy-

żej, biorę udział w cyklu najważniejszych wyścigów UCI Word 
Tour, mam możliwość powalczyć z najlepszymi zawodnikami 
na świecie. Miałem okazję pokazać na TdP, że potrafię skończyć 
wyścig wysoko, ale czekam jeszcze za fajnym wynikiem na za-
chodzie. 

Jak oceniasz występ kolarzy szosowych na tegorocznych 
Igrzyskach Olimpijskich w Rio?

Uważam, że pojechali bardzo dobrze. Wiedziałem, że Rafał 
(Majka – przyp. red.) był przygotowany i zmotywowany. Miał 
też sporo szczęścia w nieszczęściu. Na końcówce doszło do 
kraksy dwóch zawodników, a on przejechał między nimi i wy-

Rozmowa z Pawłem Cieślikiem
- najwybitniejszym wychowankiem KK Tarnovia Tarnowo Podgórne  

oraz najlepszym Polakiem tegorocznego Tour de Pologne

szedł na prowadzenie. Później doszło go tylko dwóch zawodni-
ków i było pewne, że medal ma w kieszeni. Gdyby dogoniła go 
ta większa grupa, jego szanse znacznie by zmalały. 

Łączy Cię jeszcze coś z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne?
Tak, w Tarnowie Podgórnym, skąd pochodzę, rozpocząłem 

swoją przygodę z kolarstwem pod czujnym okiem Piotra Broń-
skiego, z którym teraz utrzymuję kontakt na gruncie koleżeńskim 
oraz od czasu do czasu konsultuje z nim niektóre sprawy. Mam 
również kontakt z chłopakami, z którymi trenuję w sezonie zi-
mowym. Zawsze mogę polegać na Michale Dolacie, który jeź-
dził kiedyś w KK, a obecnie jest fizjoterapeutą, z którego pomo-
cy korzystałem w trakcie przygotowań do sezonu. Wspierał mnie 
również podczas Tour de Pologne i zawsze mogę na niego liczyć. 
Obecnie moja kariera nabrała tempa dzięki dyrektorowi sporto-
wemu Activejet Team Piotrowi Kosmali. Przeżył on polskie ko-
larstwo i dąży do stworzenia doskonałej grupy kolarskiej, a ja 
w niej jestem. Cieszy mnie to, bo teraz mogę się rozwijać i ścigać 
z najlepszymi. Mój sportowy rozwój wspiera również prezes fir-
my Postal Mariusz Stolarski, za co jestem mu wdzięczny.

Kiedy rozpoczynasz przygotowania do sezonu 2017?
Już się przygotowuję. Codzienne ćwiczenia ogólnorozwo-

jowe wzmacniają mięśnie mojego ciała.  Pod koniec listopada 
rozpoczynam pierwsze trzytygodniowe zgrupowanie na Major-
ce, gdzie o tej porze roku pogoda sprzyja kolarzom. Dodatko-
wo jest tam urozmaicony teren odpowiedni do wielu potrzeb po-
szczególnych treningów. Święta spędzę w domu, a na początku 
nowego roku rozpoczynam kolejny okres przygotowań w hisz-
pańskim Calpe. Pod koniec zgrupowania mamy zaplanowane 
pierwsze starty. Moja drużyna, w skład której wchodzi 18 ko-
larzy, zostanie podzielone na dwie: jedna zostanie w Hiszpanii, 
a druga poleci do Dubaju. I tak przez dwa kolejne miesiące. Bę-
dziemy się ścigać na zachodzie, a do kraju wrócimy w kwietniu 
na rozpoczęcie polskiego sezonu kolarskiego. 

A jak współpracuje się Tobie z chłopakami z drużyny?
Bardzo dobrze. Ekipę mam międzynarodową. Jest jeden Nie-

miec i Hiszpan oraz dwóch Czechów. Pozostali są z Polski. Poza 
tym w składzie drużyny jest trzech dyrektorów sportowych, me-
chanicy, masażyści, fizjoterapeuci, kucharz, dietetyk oraz rzecz-
nik prasowy. W sumie jest nas około czterdziestu. 

~ Rozmawiała Ania Lis
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W finale wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Turystycz-
no-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi zwycięży-
ła pierwsza drużyna powiatu szamotulskiego, któ-

ra w części pisemnej i sportowej zdobyła 463 punkty. Drugie 
miejsce zajął powiat wolsztyński II (448), a trzecie ostrowski 
(426). Nagradzane miejsca 4 i 5 zajęły kolejno powiaty: cho-
dzieski (358) i poznański (351). Za całość konkurencji: test 
wiedzy, tor sprawnościowy i marsz na orientację można było 
zdobyć maksymalnie 500 pkt. W zawodach, które odbyły się  
9 października w Lusowie wzięło udział 12 trzyosobowych 
drużyn. ~ Ania Lis

Bokserski weekend
Po raz pierwszy w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym od-

były Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie im. Pawła 
Szydły. Piąta edycja zawodów rozgrywana była 15 i 16 

października. Ich celem była m.in. popularyzacja pięściarstwa 
na terenie kraju, w województwie wielkopolskim oraz zdo-
bycie przez zawodników klas sportowych. W Mistrzostwach 
wzięło udział 72 zawodników z 47 klubów reprezentują-
cych 15 okręgowych związków bokserskich. Specjalnym go-
ściem był Jerzy Rybicki polski mistrz olimpijski z Montrealu. 
Wyniki 

Najlepszy zawodnik – Kamil Majdański, Czarni Słupsk 
Najlepszy zawodnik Wielkopolski – Krystian Barski, SW Gostyń  
Najlepszy trener z Wielkopolski – Mariusz Ziętek 
Najlepszy trener wszystkich OZB – Karol Chabros 
Najlepszy klub Wlkp – MLKS Sparta Złotów 
Najpełniejszy Klub Bokserski – BKS Skorpion Szczecin 
Najlepszy OZB – Śląski ~ Ania Lis

Charytatywny
turniej kręglarski

Kręglarze spisali się na medal. Dzięki ich charytatywne-
mu turniejowi, który odbył się 29 października w krę-
gielni Vector udało się zebrać 1 850 zł dla Julki. Ośmio-

latka cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów. Eliminacje 
turniejowe w świetnym stylu wygrał Waldemar Wereszczyń-
ski, który po pięćdziesięciu rzutach zgromadził na swoim kon-
cie 237 kręgli. Drugi wynik eliminacji należał do Jakuba Mać-
kowiaka (233), a trzeci do Barbary Gandeckiej (231). Emocje 
sięgnęły zenitu w fazie rozgrywek sprinterskich. Wówczas 
klasę pokazali półfinaliści: Karol Nowak, Edwin Marciniak, 
Szymon Górecki, Wojciech Wieruszewski, Norbert Piątek, 
Maria Michałowska, Szymon Sobkowiak i Zdzisław Knasiak. 
Do finału awansowała pierwsza czwórka, spośród której zwy-
ciężył Edwin Marciniak. Uzyskał wynik 101 pkt. pokonując 
Karola Nowaka (94), Szymona Góreckiego (74) i Wojciecha 
Wieruszewskiego (71). Zwycięzca osobiście wręczył zebraną 
sumę obecnej na turnieju Julce i jej mamie.  ~ Ania Lis

fot. Hieronim Dymalski

Zwycięzcą turnieju koszykówki Chyżych Dziadów – moc 
jest z nami, w kategorii kobiet została drużyna Basket 
Lejdis Działdowo, a wśród mężczyzn – Euro Projekt 

Rzeszów. Zawody odbywały 7 i 8 października w hali sporto-
wej OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

Nagrody indywidualne zdobyły Joanna Szczepaniak (BA-
SKET LEJDIS Działdowo) – MVP turnieju oraz Katarzyna Dul-
nik (BASKET LEJDIS Działdowo) – najlepszy strzelec. Wśród 
mężczyzn MVP został Esref Beganovic (MBV Hamburg), a naj-
lepszym strzelcem Jarosław Jujeczka (CHYŻE DZIADKI).

~ Ania Lis

Basket Chyżych Dziadków

~ sport

Wojewódzki finał olimpiady
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~ i na koniec...

Szczere wyrazy współczucia i serdeczne kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
naszej Koleżance Annie Ilskiej

składa całe Grono Pedagogiczne  
i Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,  
żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
      A. Einstein

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Juliana Leonharda
Przewodniczącego pierwszego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Przeźmierowie w latach 1954-1958, osobę nierozerwalnie związaną  

z historią Przeźmierowa i Gminy Tarnowo Podgórne.

Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Grzegorzowi Leonhardowi

oraz najbliższej Rodzinie wyrazy szczerego i głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Ojca, Teścia i Dziadka 

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy

Radni Gminy Tarnowo Podgórne, Sołtysi

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo  
    Jan Grzegorczyk

Pani Dorocie Barełkowskiej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne

głębokie i szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają

Wójt Gminy Tadeusz Czajka wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard wraz z Radnymi, Sołtysi 

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach.

Naszej Koleżance 

Radnej Dorocie Barełkowskiej 
i jej Rodzinie

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci 

Taty
składają 

Koledzy i Przyjaciele z KWW „Mój Dom”

Panu Grzegorzowi Leonhardowi
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

składa
Rada Seniorów

Gminy Tarnowo Podgórne

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze mojego Ojca

Śp. Juliana Leonharda
za okazane wsparcie i współczucie, 
modlitwy, złożone kwiaty i wieńce 

serdecznie dziękuję
Grzegorz Leonhard z Rodziną 

  Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami 

smutek, okazali wiele serca 
i życzliwości, uczestniczyli  

we Mszy Św.  
oraz ceremoni pogrzebowej

ŚP Władysława 
Kabacińskiego

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom 
Księdzu Proboszczowi, Państwu 

Organistom, sąsiadom i znajomym   
za okazane współczucie, przyjęte 

komunie św., ofiarowane msze św,  
kwiaty i znicze

Serdeczne Bóg zapłać składa  
Żona z Rodziną

Dnia 24 października zmarł

ŚP Władysław Kabaciński
Rodzinie zmarłego wyrazy 

współczucia
składają Mieszkańcy Przeźmierowa

Naszej koleżance Władzi wyrazy 
głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy z powodu  
śmierci męża 

Śp. Czesława Nawrot
składają koleżanki i koledzy  

z klubu Seniora Sady

Seniorce Wandzi Przybylskiej wyrazy 
szczerego współczucia
z powodu śmierci brata

Śp. Czesława Nawrot
składają koleżanki i koledzy  

z klubu Seniora Sady

Państwu Józefie i Mieczysławowi 
Majchrzak

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci szwagra

Śp. Czesława Nawrot
składają koleżanki i koledzy  

z klubu Seniora Sady
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Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jaro-
sław Krawczyk, Anna Lis, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich miesz-
kańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle posze-
rza swój zasięg.

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 14.11.2016 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

wa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 604 

372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pi-
sma. Okładka: Występ Lusowiaków, fot. D. Nowicki.

DAM PRACĘ
• Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską do salonu 
w Przeźmierowie. Tel. 605 149 363
• Przyjmę instalatora wod-kan-c.o. do przyucze-
nia. Lusowo ul. Poznańska 40 kont. 603 118 115.
• Zatrudnię pracownika do pracy porządkowej 
w gospodarstwie w każdą sobotę, tel. 607-435-
368
• Potrzebna osoba do sprzątania, tel. 601 267 672
• Zatrudnię opiekunkę z  doświadczeniem do 
dziecka 9 m-cy. Praca na pełen etat, u  nas 
w domu w Tarnowie Podgórnym. Kontakt: 512-
009-011
• Przyjmę recepcjonistę/recepcjonistkę do pra-
cy w Hotelu Orange w Przeźmierowie. Prosimy 
przesyłać swoje CV na adres: hotel@hoteloran-
ge.pl lub składać osobiście w  recepcji Hotelu 
Orange Przeźmierowo.
• Elektryków, pomocników lub samodzielne fir-
my podwykonawcze zatrudnię od zaraz 509-731-
129
• Poszukujemy sprzedawców do specjalistycz-
nego sklepu z alkoholami na terenie Baranowa. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV 
na adres: biuro@galeriaostrowski.pl lub kontakt 
pod nr tel. 792 442 562
• Kucharza przyjmę   oraz kierowcę na minumum 
1/2 etatu do rozwożenia posiłków w Przeźmiero-
wie przyjmę 501-553-602 
• Panią do sprzątania domu w Baranowie przyj-
mę. Tel. 608 385 839
• Firma Passion Cards Sp. z o.o. (Kukartka) po-
szukuje osoby na stanowisko Asystentki Zarzą-

du. Wymagana znajomość języka angielskiego. 
Praca w Wysogotowie, w godz. 8-16, od ponie-
działku do piątku. Umowa zlecenie/umowa 
o pracę, 12zł/h netto + składki. Kontakt pod nu-
merem telefonu: (+48) 61 624 56 00, CV prosimy 
wysyłać na adres: sekretariat@passioncards.pl.
• 
• Poszukujemy zaufanej Pani do prowadzenia 
domu w Chybach. Praca 3-4 dni w tygodniu, go-
dziny do ustalenia. Tel. 504 143 439
• Do prostych prac ślusarskich (szlifowanie ele-
mentów stalowych) z  umiejętnością obsługi 
wózka widłowego (uprawnienia) nie koniecznie, 
praca w Sadach 694-503-590
• Poszukujemy niani do pomocy/opieki nad trzy-
letnim chłopcem i czasem jego bratem niemow-
lakiem. Potencjalnie również pomoc w prostych 
czynnościach domowych. Zakładamy ok 15 h 
pracy w tygodniu. Praca w Przeźmierowie. Chęt-
nych proszę o kontakt pod numerem 666883657
• Zatrudnimy osobę do pozyskiwania klientów 
dla naszej firmy. Branża związana z  produkcją 
filmów reklamowych, grafiką, fotografią rekla-
mową. Praca dodatkowa lub stała. Oferujemy 
wynagrodzenie prowizyjne od każdej podpisa-
nej umowy. Więcej szczegółów pod numerem 
603 782 810.
• Krawcowe zatrudnię do zakładu w Przeźmiero-
wie, 601 711 480.

• SZUKAM PRACY
• Język polski- korepetycje, przygotowanie do 
matury. tel 518 549 824 
• Zaopiekuję się osobą starszą lub chorą na te-
renie Tarnowa Podgórnego lub gminy Tarnowo 
Podgórne. Posiadam doświadczenie w  pracy 
z osobami starszymi. Tel. 533-696-051
• Posprzątam dom, mieszkanie. Tarnowo Pod-
górne i okolice. Tel. 889-138-630
• Chętnie podejmę się dodatkowej pracy w  Lu-
sówku. Może być sprzątanie domu, biura itp. 
Opieka nad dziećmi podczas gdy rodzice chcą 
wyjsc gdzieś wieczorem. Tel.kontaktowy 601 807 
470.

W tym sezonie spor-
towym firma Bar-
batus postanowiła 

wesprzeć młodych sportow-
ców zostając sponsorem 
Wielkopolskiej Ligi Młodych 
Talentów. Wsparcie Wiel-
kopolskiego Okręgowego 
Związku Badmintona w pro-
mowaniu sportu wśród naj-
młodszych jest nieocenione. 
Cykl turniejów ma na celu 
rozpropagowanie badmintona 
i zachęcenie do uprawiania tej 
dyscypliny. Dzięki staraniom 
Joanny Goździerskiej, któ-
ra postanowiła wesprzeć naj-

młodszych badmintonistów w 
stawianiu swoich pierwszych 
kroków w świecie sportu wy-
czynowego, możliwe jest zor-
ganizowanie 6 turniejów dla 
dzieci w kategorii do lat 9 i 
do lat 11. Inauguracyjny tur-
niej odbył się w Przeźmiero-
wie, a frekwencja zaskoczyła 
nawet największych optymi-
stów. Kolejne turnieje odbędą 
się w innych rejonach nasze-
go województwa. Ogromnie 
dziękujemy za wparcie Jo-
annie Goździerskiej i firmie 
Barbatus!

Najmłodsi badmintoniści dziękują

 

 
 

Strima Sp. z o.o. 
zatrudni 

 

PRACOWNIKA  
SPRZĄTAJĄCEGO 
 

Swadzim 
tel. 61 8 950 904 

praca@strima.com 

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ
DAMSKO-MĘSKĄ

tel. 605 149 364
salon w Przeźmierowie
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W Mondelez  International  każdego dnia dbamy o  to,  abyś mógł wciąż  rozkoszować się  jakością marek,  które dobrze  znasz. Z pasją 
tworzymy przekąski, które dostarczają pyszne chwile radości – nieważne czy jest to rodzinne spotkanie przy chrupiących ciasteczkach, czy 
rozmowy z przyjaciółmi przy słodkiej, kremowej czekoladzie, czy po prostu chwila orzeźwienia pysznym cukierkiem. Pragniemy poszukiwać 
nowych możliwości, które uczynią Twoje życie jeszcze łatwiejszym, smaczniejszym i jednocześnie bardziej radosnym dla nas wszystkich. 
Nieustannie skupiamy się na ulepszaniu naszych produktów, miejsc pracy oraz otoczenia.

Aktualnie poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowiska:

Pracownik Produkcji
Miejsce pracy: Fabryka – Jankowice (Tarnowo Podgórne)

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
  Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
 Bieżąca kontrola jakości produkowanego wyrobu
  Współpraca  z  Działem  Utrzymania  Ruchu  w  zakresie 
działań prewencyjnych i remontowych
 Dbałość o poprawne parametry jakościowe

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
 Wykształcenie zawodowe lub średnie
 Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
 Mile widziana znajomość standardów 5S oraz Kaizen
 Sumienność, odpowiedzialność

Oferujemy:
 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie
 Rozwój zawodowy
  Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karty 
sportowe,  bony  rekreacyjne,  ubezpieczenie,  deputaty, 
pracowniczy program emerytalny)
 Atrakcyjny system premiowy

Operator Maszyn
Miejsce pracy: Fabryka – Jankowice (Tarnowo Podgórne)

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
  Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
  Bieżąca kontrola jakości produkowanego wyrobu
  Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie działań 
prewencyjnych i remontowych
  Przezbrajanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
  Diagnostyka, regulacje i usuwanie usterek maszyn,

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
  Wykształcenie średnie o profilu mechanicznym
  Doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn
  Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MS Office
  Umiejętność  diagnozowania  awarii  i  naprawy  maszyn 
i urządzeń
  Umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność

Oferujemy:
  Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie
  Rozwój zawodowy
  Szeroki  pakiet  socjalny  (prywatna  opieka medyczna,  karty 
sportowe, bony rekreacyjne, ubezpieczenie, deputaty, 
pracowniczy program emerytalny)
  Atrakcyjny system premiowy

Więc jeśli jesteś gotowy, aby zrobić jeden duży krok naprzód i być częścią przyszłości naszej firmy, wyślij CV na adres: rekrutacjapoznan@mdlz.com
Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  
procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
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Wymagania: wykształcenie min. zawodowe,
dobrze widziana praktyka na maszynach drukujących.

Umiejętność szybkiego uczenia się.
Zgłoszenia na mail: alicja.kasprzak@prograf-�exo.pl

przedsiębiorstwo poligra�czne
w Tarnowie Podgórnym zatrudni

Drukarza Fleksogra�cznego
Pomocnika Drukarza Fleksogra�cznego

Operatora Laminarki

Wymagania
• odpowiedzialność za powierzone obowiązki
• umiejętność pracy w zespole 
Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

zatrudni
do salonu samochodowego
w Baranowie na stanowisko:

Dozorca

Firma Karlik
Spółka Jawna

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

Modernizacja i remont
Usuwanie usterek

Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

•  na obiekt logistyczny w Tarnowie Podgórnym
•  na obiekty handlowe w Poznaniu i okolicach

Prosimy o kontakt w godz. 8-16 pod nr telefonu 61 882 37 47/ 61 882 37 40
  lub e-mail: poznan.konsalnet@gmail.com

Jedna z największych firm w branży ochrony Spółka Konsalnet zatrudni:

PRACOWNIKÓW OCHRONY

QUADY
    MOTOCYKLE
        SKUTERY

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

Kaźmierz
ul. Jana Pawła II 15

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

Kadry i płace                      

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
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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  
doszczelnienie okien!

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

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO

tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

• 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 •

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

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
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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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

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-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK,

CERADZ KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA
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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

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

24h

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

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:
• sprzątania rzeczy w szafach, garderobach, pawlaczach,
   szafkach kuchennych, schowkach itp.
• aranżacji przestrzeni w mieszkaniach pozwalającej
   na wygodne i estetyczne rozmieszczenie rzeczy
• pakowanie rzeczy i przygotowanie do przeprowadzki
• układania i organizacji rzeczy
   po przeprowadzkach i remontach

tel. 606 707 314
www.kroloweszaf.pl

www.facebook.com/kroloweszaf/

K r ó l o w e  S z a f
Schludna szafa, garderoba, czyste szafki

oraz zorganizowany dom to
naprawdę przyjemny widok.

Ale także praktyczne rozwiązanie!
W uporządkowanej przestrzeni, łatwo

znaleźć to czego potrzebujemy.
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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

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

SYLWESTER

Rezerwacja i wpłata do końca listopada -10%
Cena – 300 zł/os.
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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, Bytkowo kom. 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

,
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13 www.handform.pl

62-081 Baranowo

ul.Poznañska 20

www.budmar.pl

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

tel./fax 
+48  61 814 23 08

w sprzeda¿y ceg³y klinkierowej
i dachówek ceramicznych
na rynku wielkopolskim

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

REMONT
ZA GROSZE

727 694 197

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

ORAZ WIELE INNYCH

ZADZWOŃ
I ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ:
telefon: 502 505 018
Tarnowo Podgórne, pl. Margaretek 13b
www.rehabilitacjapsowikotow.com
gabinet@rehabilitacjapsowikotow.com

DO KOŃCA
ROKU
PIERWSZA
KONSULTACJA
GRATIS!

TAKŻE
WIZYTY

DOMOWE 

Zapraszamy
czworonogi 
ze schorzeniami:
• neurologicznymi
• ortopedycznymi
• po urazach 
• otyłe
• starsze
• sportowe

reklama1-4_sasiadka 3.indd   1 03.11.2016   21:09

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

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21



58    | sąsiadka~czytaj | listopad 2016

~ reklamy

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

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

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

uzbrojona jest w wodę i gaz,
w drodze- prąd i kanalizacja

697-382-812
61-610-25-54

Sprzedam działkę
budowlaną w Bytyniu
gm. Kaźmierz  899 m2

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

2 pokoje + salon + aneks
osobne wejście, liczniki

61 652 37 20, 793 032 664

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
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PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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 
 

REHABILITACJA
TERAPIA MANUALNA

MASAŻE

ŚWIĄTECZNE 
VOUCHERY 

W ATRAKCYJNYCH CENACH

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)

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 

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX

www.med-lux.pl tel. 61 8163 901, 61 8163 900 
ul. Rynkowa 76, Przeźmierowo

 MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE 
 TERAPIA MANUALNA 

 ĆWICZENIA 
 PEŁEN ZAKRES FIZYKOTERAPII 

 KRIOTERAPIA 

SPRAWDŹ NASZE CENY

Nowe zabiegi
Zamykanie naczynek

na twarzy, nogach i in.
Zabiegi na twarz i ciało • Masaże

Kaźmierz, ul. M.Konopnickiej 32, www.studioodnowa.pl Zapisy telefoniczne: 793 52 53 57

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne
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ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

Do wynajęcia
mieszkanie 45m2

tel. 790 250 723
od 12/2016 w Tarnowie Podgórnym

DO WYNAJMU
NOWA HALA

100m2

W LUSOWIE
tel. 609 659 950

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-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK, CERADZ,

KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA

Plac w Przeźmierowie
do wynajęcia około 1000 m2

ogrodzony nieutwardzony
tel. 694-503-590

 603 635 878

SPRZĄTANIE
• biur i powierzchni
  usługowo- handlowych
• po remontach 
• profesjonalne
  czyszczenie parowe

FAKTURY
AGENT PZU

Zadbaj o to,   
co posiadasz 
Dla nas nie jest ważne, co masz,  
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód, dom,  
podróż, firmę, gospodarstwo rolne  
oraz inne ważne dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentem PZU

SA KV2 PZU PRASA S 205x135.indd   1 16/05/16   15:12

Imię i Nazwisko, 
Nazwa Ulicy, 00-000 Nazwa Miasta, 
adres@domena.pl, tel. 000 000 000

AGENT PZU

Zadbaj o to,   
co posiadasz 
Dla nas nie jest ważne, co masz,  
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód, dom,  
podróż, firmę, gospodarstwo rolne  
oraz inne ważne dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentem PZU

SA KV2 PZU PRASA S 205x135.indd   1 16/05/16   15:12

Imię i Nazwisko, 
Nazwa Ulicy, 00-000 Nazwa Miasta, 
adres@domena.pl, tel. 000 000 000

AGENT PZU

Zadbaj o to,   
co posiadasz 
Dla nas nie jest ważne, co masz,  
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód, dom,  
podróż, firmę, gospodarstwo rolne  
oraz inne ważne dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentem PZU

SA KV2 PZU PRASA S 205x135.indd   1 16/05/16   15:12

Imię i Nazwisko, 
Nazwa Ulicy, 00-000 Nazwa Miasta, 
adres@domena.pl, tel. 000 000 000

Agencja PZU Przeźmierowo
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100 - Piotr Zaradny
pzaradny@agentpzu.pl

REGENERACJA
REFLEKTORÓW

SAMOCHODOWYCH

LASKOWA 14, PRZEŹMIEROWO

Tel. 515 188 599

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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061 814 27 12 

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

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!

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

PROJEKTOWANIE
WNĘTRZ
WIZUALIZACJE 3D

TEL. 609-642-119

Terapeutyczny Zakątek...
...dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Logopeda
mgr Monika Najdoch

533 799 047
Psycholog
dziecięcy

mgr Daria Lorenz
500 028 304

Lusowo, ul. Poznańska 7
Poznań, ul. Chełmińskiego 17/11

PIECZĄTKI 
W 5 MINUT

REKLAMY
Rynkowa 52

Przeźmierowo

WWW
GRAFIKA

DESIGN20 %TANIEJ 

DOWÓZ GRATIS

662 266 522

BARANOWO5 % Rabat 
obok Biedronkiz gazetą

Szpachlowanie,
malowanie
poddasza

tel. 501 484 314
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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



Koncert Niepodległościowy – XX-lecie Lusowiaków

Fot. D. Nowicki


