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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:  
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

Dyżur Przewodniczącego w Filii Urzędu 
Przeźmierowie:

9 stycznia i 6 lutego w godz. 15.00 – 17.00

„Kulturalna walka z nudą” – to hasło tegorocznych 
ferii stacjonarnych organizowanych przez GOK 
„SEZAM”. Warto już dziś je sobie zaplanować. 

Zapisy ruszą 2 stycznia.
Szczęśliwcy, którym uda się zapisać, będą mogli codziennie 

w godz. 10-14 uczestniczyć w ciekawych zajęciach w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym lub w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Koszt udziału w tygodniowym cyklu to zaledwie 
50 zł. Liczba miejsc ograniczona.

I TYDZIEŃ
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
30.01  W ciepłych wodach Tarnowskich Term
31.01  Na warsztatach „smacznych” i kolorowych
1.02 W Kinie Zielone Oko z „Łapą” i „Królową Śniegu”
2.02 W teatrze „Z Bałwankiem, który miał gorące serce”
3.02 W ZOO u zwierząt dużych i małych
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM
30.01 Na warsztatach „smacznych” i kolorowych 
31.01  W ciepłych wodach Tarnowskich Term
1.02 W Kinie Zielone Oko z „Łapą” i „Królową Śniegu”
2.02 W ZOO u zwierząt dużych i małych
3.02 W teatrze „Z Bałwankiem, który miał gorące serce” 

II TYDZIEŃ
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
6.02  W ciepłych wodach Tarnowskich Term
7.02  Na warsztatach „smacznych” i kolorowych
8.02 W Kinie Zielone Oko z „Łapą” i „Królową Śniegu”
9.02 W teatrze „Z Bałwankiem, który miał gorące serce”
10.02 W ZOO u zwierząt dużych i małych
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM
6.02 Na warsztatach „smacznych” i kolorowych 
7.02  W ciepłych wodach Tarnowskich Term
8.02 W Kinie Zielone Oko z „Łapą” i „Królową Śniegu”
9.02 W ZOO u zwierząt dużych i małych
10.02 W teatrze „Z Bałwankiem, który miał gorące serce” 

Nuda? Nie podczas ferii!

Szanowni Państwo!
Przed nami czas spotkań – przy wigilijnej wieczerzy, 

podczas świątecznych wizyt i zabaw noworocznych. 
Ja zachęcam Państwa do spotkań w szerszym gronie 
– wśród nas, mieszańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Okazji ku temu nie zabraknie: wystarczy wymienić 
wspólne powitanie Nowego Roku w Tarnowie Podgór-
nym i Przeźmierowie, Koncert Noworoczny połączo-
ny z Galą „Aktywni Lokalnie” czy nasz lokalny finał 
WOŚP. Warto też obejrzeć powtórkę spektaklu „A niech 
to gęś kopnie” w wykonaniu Senioritek – gwarancją do-
brej zabawy niech będzie wypełniona po brzegi sala na 
premierze tej sztuki.  

Życząc wszystkiego co najlepsze na Święta mam na-
dzieję, że znajdą Państwo czas na lekturę tego numeru 
„Sąsiadki~Czytaj”. 

 ~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna
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Czy istnieje szansa na przedłużenie 
ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora 
Lusowskiego, a może na rozbudowę  
o kolejne ścieżki? Mieszkańców 
przybywa i mamy piękne tereny. 

Gdzie można zgłosić fakt, że dym z 
kominów z sąsiednich budynków 
znacznie zatruwa powietrze ? Niektóre 
kominy tak mocno dymią, że dym 
wciska się do domu i powoduje 
zagrożenie zdrowia mieszkańców. 
Chodzi o to, aby odpowiednie służby 
sprawdziły czy w piecach nie są spalane 
niedozwolone substancje.

~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Proszę o kontakt ze Strażą Gminną, która przeprowadzi 
kontrolę pod wskazanym adresem – tel. 61 8147 986. 
Dane osoby zgłaszającej interwencję pozostają do wy-

łącznej wiadomości Straży Gminnej. 

Kto ustala ceny wynajmu świetlic 
wiejskich na różnego rodzaju imprezy? Świetlice wiejskie traktujemy jako miejsca dla działań 

publicznych i społecznych. Organizacją takich przedsię-
wzięć zajmują się przede wszystkim sołtysi i rady sołec-

kie, ale także koła seniora, stowarzyszenia i fundacje. 
Dopuszcza się komercyjny wynajem za opłatą. Do ustale-

nia jej wysokości uprawniony jest Wójt (uwaga: wynajęcia na 
stypy są bezpłatne). Świetlice wynajmować mogą wyłącznie 
mieszkańcy naszej Gminy. 

Kiedy będzie można zakupić ostatnią 
(VI) część książki „Dzieje Gminy Tarnowo 
Podgórne” ?

Tom VI jest przygotowywany do druku. Najprawdopo-
dobniej będzie dostępny już w I kwartale 2017 r. 

Pracujemy nad tym. W planie jest przedłużenie ścieżki 
od plaży w kierunku wschodnim jako połączenie z uli-
cą Stromą. Musimy jednak przedtem wykupić teren 

wzdłuż jeziora. Prowadzimy rozmowy na ten temat z właści-
cielami przyległych do jeziora gruntów. 

Kiedy ukaże się ostatnia część „Dziejów Gminy”?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

Trwa opracowanie projektu budowy szkoły pod-
stawowej

Batorowo
Trwa przebudowa ul. Widok 

Ceradz Kościelny
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykona-
nie nawierzchni ul. Pod Gajem 

Chyby
Zakończono budowę chodnika w ul. Szkolnej

Trwają prace związane z wykonaniem nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

Góra
Wykonanie kontenera wystawienniczego dla 
wozu strażackiego przesunięto na 2017 rok

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego.

Jankowice
Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

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

Rozpoczęto prace związane z budową zastawki 
na rzece Samie.

Kokoszczyn 
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej

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

Lusowo
Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Trwa opracowanie projektu kolejnego etapu bu-
dowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej (Luso-
wo – Tarnowo Podgórne)

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy ul. 
Zakrzewskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy ul. Ogrodowej 

Lusówko
Trwa wybór wykonawcy na budowę ul. Przysta-
niowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Morskiej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości Osoby, które złożyły wnioski o Kartę Mieszkańca, prosimy o odebranie Kart 

– niektóre Karty czekają na odbiór już kilka miesięcy (rekordzista – ponad 
rok!).

Przypominamy, że przy składaniu wniosku niezbędne jest dostarczenie zdjęcia – 
bez kompletnego wniosku wydanie Karty nie jest możliwe. Zdjęcie nie musi być 
wykonane u fotografa. Najważniejsze jest, aby była dobrze widoczna twarz np. ty-
powe selfi. 

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

Dnia 5 grudnia miało miejsce otwarcie społecznego biura poselskiego oraz 
bezpłatnych porad prawnych „Dudapomoc po poznańsku” Posła PiS Bar-
tłomieja Wróblewskiego. Siedziba pierwszego takiego typu biura na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne znalazła gościnę w Baranowie przy ul. Szmaragdowej 8. 
Poseł Wróblewski stara się być blisko mieszkańców, by służyć im wszechstron-

ną pomocą. Jest to już 12 biuro społeczne otwarte przez niego w Powiecie Po-
znańskim. Poseł zdał relację ze swych dotychczasowych dokonań i osiągnięć na 
parlamentarnej niwie ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. W dalszej części uroczystość wyzbyła się podniosłe-
go charakteru stając się okazją do indywidualnej wymiany poglądów. Dyżu-
ry odbywać się będą raz w miesiącu po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  
537 536 194. ~ na

Dudapomoc po poznańsku

Odbierz Kartę Mieszkańca

Zapraszam w imieniu organizatorów na VII Targi Sadownictwa i Warzywni- 
ctwa, które odbędą się 11 i 12 stycznia 2017 r. (środa-czwartek) w Ptak War-
saw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.

To obecnie największa impreza ogrodnicza w Polsce z kompleksową ofertą dla 
producentów owoców i warzyw (udział potwierdziło już ponad 230 firm). Targom 
towarzyszą liczne konferencje, w trakcie których wygłoszonych zostanie ponad 
50 wykładów, a prelegentami będą wybitni specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Holandii i Niemiec. Szczegółowy program konferencji znajduje się na www.
tsw.targi.pl. 

Wstęp na wystawę i konferencje jest bezpłatny.
Organizator oferuje zwiedzającym bezpłatny dojazd na Targi. Oznakowane logiem 

TSW autobusy będą kursować 11 i 12 stycznia z parkingu przy Dworcu Zachod-
nim PKP w Warszawie (od strony ulicy Tunelowej) do Ptak Warsaw Expo i z po-
wrotem do Dworca Zachodniego (parking od strony Al. Jerozolimskich). Autobusy 
w kierunku Targów odjeżdżają co 30 minut, poczynając od 8.20 do 14.30, powrot-
ne w kierunku Dworca Zachodniego również co 30 minut, poczynając od 9.30 do 
17.00. Przewidywany czas przejazdu to około 25 minut.

Serdecznie zapraszam na targi.
~ Wiesław Biały

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

Przypominamy, że w Urzędzie 
Gminy można składać wnioski 
o wydanie Wielkopolskiej Kar-

ty Rodziny. Formularze są dostępne na 
gminnej stronie internetowej www.tar-

nowo-podgorne.pl w zakładce Wiel-
kopolska Karta Rodziny. Druki moż-
na składać w  Urzędzie Gminy przy ul. 
Poznańskiej 94 (budynek C, pok. 27). 
 ~ ARz

Dla dużych rodzin
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~ aktualności

Zespół pracujący pod kierunkiem 
prof. dr hab. Eugeniusza Sob-
czaka z Wydziału Administracji 

i Nauk Społecznych Politechniki War-
szawskiej przedstawił wyniki Rankin-
gu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego. Gmina 
Tarnowo Podgórne zajęła czwarte miej-
sce wśród gmin wiejskich. Jednocześnie 
prof. E. Sobczak wskazał nas jako je-
den z przykładów samorządu o najwięk-
szym przyroście firm. 

Podczas przygotowywania rankin-
gu analizowane są wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego w podziale 
na miasta na prawach powiatu, gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. 
Porównuje się 15 wskaźników m.in. 
liczbę osób pracujących na 1000 miesz-
kańców, liczbę podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców, wydatki 
na projekty inwestycyjne na mieszkań-
ca czy liczbę absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1000 mieszkańców.

Gminy wiejskie
1. Kleszczów
2. Kobierzyce
3. Puchaczów
4. Tarnowo Podgórne

~ ARz

Wójt Tadeusz Czajka otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu 
2016, przyznawany przez redakcję Pulsu Biznesu. O wskazanie najlep-
szych włodarzy w poszczególnych województwach proszeni są samorzą-

dowcy (nie wolno głosować na siebie). Ocenie poddawane są cztery obszary funk-
cjonowania Gminy:

- zarządzanie finansami gminy,
- zarządzanie oświatą, 
- inwestowanie w infrastrukturę, 
- efektywne budowanie aktywności społecznej. 
Najlepsi Samorządowi Menadżerowie Regionu 2016 (procent oddanych wskazań, 

każdy głosujący mógł oddać do trzech głosów):
 1. Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  – 36,1 
 2. Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto  – 27,7
 3. Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina  – 27,7
 4. Marek Wesołowski, Wójt Gminy Kleczew  – 24,1
 5. Franciszek Marszałek, Burmistrz Krotoszyna  – 23,7
 6. Mirosław Broniszewski, Wójt Gminy Przykona  – 23,6
 7. Krzysztof Nosal, Starosta Powiatu Kaliskiego  – 22,6
 8. Kazimierz Chudy, Wójt Gminy Pakosław  – 22,2
 9. Lech Janicki, Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego  – 22,0
  10. Jarosław Wawrzyniak, Starosta Powiatu Leszczyńskiego  – 21,4
Wszystkie wyniki dostępne są na stronie internetowej Pulsu Biznesu. ~ ARz

DZIEŃ GODZ. 18.00 GODZ. 20.00
2 stycznia CERADZ KOŚCIELNY RUMIANEK
3 stycznia BATOROWO WYSOGOTOWO
4 stycznia SIEROSŁAW LUSOWO
9 stycznia SADY SWADZIM
10 stycznia BARANOWO CHYBY
11 stycznia

uwaga: godzina 19.00 TARNOWO PODGÓRNE 

12 stycznia PRZEŹMIEROWO
16 stycznia KOKOSZCZYN GÓRA
17 stycznia LUSÓWKO JANKOWICE

Zebrania wiejskie odbywają się w świetlicach, za wyjątkiem:
Baranowo – Aula Gimnazjum; Przeźmierowo – Centrum Kultury; Tarnowo Podgórne – sala GOK „Sezam”

Zrównoważona 
Gmina

Wójt Samorządowym 
Menedżerem Regionu

Zebrania wiejskie styczeń 2017

Komunikacja – integracja 
Od grudnia działa Punkt Obsługi Klienta w TPBUS przy ul. Rokietnickiej 23 
w Tarnowie Podgórnym. Każdego dnia roboczego w godz. 8.00 - 16.00 będzie 
można złożyć wniosek o Kartę PEKA (jest możliwość zrobienia zdjęcia na miej-
scu), odebrać Kartę oraz uzyskać informację na temat zmian w rozkładach jazdy, 
przysługujących ulgach itp. Zapraszamy! ~ ARz
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Trwa opracowywanie dokumentacji na wykona-
nie oświetlenia Os. Morskiego 

Przeźmierowo
Trwa przebudowa ul. Leśnej

Trwa modernizacja schodów wejściowych do 
szkoły podstawowej

Rozpoczęto przebudowę (rewitalizację) Parku im. 
St. Kanikowskiego

Wybrano wykonawcę na przebudowę ul. Orze-
chowej wraz z parkingiem

Wybrano wykonawcę ekranu akustycznego przy 
skate parku

Sady
Wykonano remont świetlicy

Wybrano wykonawcę na remont ul. Szkolnej. 

Wybrano wykonawcę na budowę chodnika przy 
ul. Poprzecznej (dojście do przystanku)

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

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

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ul. Ogrodowej.

Sierosław
Podpisano umowę i przekazano plac budowy 
pod budowę budynków komunalnych 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka 
(ul. Prosta)

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

Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Wybrano wykonawcę budowy budynku komu-
nalnego przy ul. Krętej

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

Wysogotowo
Zakończono przebudowę ulicy Wierzbowej

Trwa wybór wykonawcy na budowę oświetlenia 
na ul. Skórzewskiej

Pozostałe
Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

Zlecono czyszczenie dachów, rynien i rur spusto-
wych na budynkach komunalnych i świetlicowych

~ aktualności

Wójt Tadeusz Czajka oraz Ko-
mendant Miejski Policji 
w Poznaniu mł. insp. Maciej 

Nestoruk spotkali się z mieszkańcami 
naszej Gminy na debacie poświęconej 
bezpieczeństwu. Na spotkaniu obecni 
byli także Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu mł. insp. Józef Klimczewski 
oraz Zastępca Komendanta Komisaria-
tu Policji w Tarnowie Podgórnym pod-
kom. Piotr Wiczyński. 

Spotkanie zdominowała kwestia wła-
mań i kradzieży w Lusówku, na tzw. 
Osiedlu Morskim. Mieszkańcy apelo-
wali o częstsze patrole policyjne. Policja 
zapewniła o tym, że prowadzi działania 
operacyjne w tym rejonie, zarówno po-
przez patrole umundurowane jak i nie-
umundurowane. Padło również pytanie 
o możliwość założenia przez Gminę 
monitoringu tego terenu. Wójt odpowie-
dział, że rozpozna możliwość wykorzy-
stania mobilnych urządzeń. Natomiast 
instalacja monitoringu na stałe za środki 
gminne nie jest praktykowana – przede 
wszystkim byłaby konieczna finansowa 
partycypacja mieszkańców w tej inwe-
stycji. Ponadto Wójt zadeklarował, że 
zleci przygotowanie koncepcji możli-
wych rozwiązań, a Komendant Miejski 
zapewnił pomoc Policji przy opracowa-
niu systemu monitoringu. Zarówno Po-
licjanci, jak i Wójt podkreślali, że naj-
lepszym sposobem minimalizowania 
zagrożenia włamaniami czy kradzieża-
mi jest czujność mieszkańców i zainte-
resowanie tym, co dzieje się w okolicy, 

a w szczególności obcymi samochoda-
mi czy nieznajomymi osobami. Wszyst-
kie niepokojące sygnały należy zgłaszać 
Policji, telefonicznie lub podczas co-
tygodniowych dyżurów w tarnowskim 
Komisariacie (w każdy poniedziałek 
w godz. 15.30 – 17.30).

Mieszkańcy poruszyli także kwestię 
budowy oświetlenia na Osiedlu Mor-
skim w Lusówku. Wójt odpowiedział, 
że jest ono obecnie projektowane, a jego 
budowa rozpocznie się w 2017 r. 

Dużą część spotkania przeznaczono 
na omówienie różnych sygnałów w za-
kresie bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Przedstawiciele Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Lusówku zwra-
cali uwagę na niebezpieczne sytuacje, 
jakie mają miejsce przy szkole w godzi-
nach porannych. Potwierdził to Komen-
dant Straży Gminnej Artur Szeląg, który 
powiedział, że z jego obserwacji zdecy-
dowaną większość zagrożeń generują 
rodzice, przywożący dzieci na ostatnią 
chwilę. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzia-
ni są dorośli. 

Potem obecni na spotkaniu radni i soł-
tysi pytali o konkretne drogi i miejsca 
na terenie Gminy –  odpowiedzi udzielał 
Naczelnik Józef Klimczewski. 

Na zakończenie Komendant Miejski 
przedstawił możliwość zgłaszania po-
tencjalnie niebezpiecznych miejsc po-
przez Krajową mapę zagrożeń bezpie-
czeństwa na stronie internetowej www.
wielkopolska.policja.gov.pl 

~ ARz 

Czy czujemy się bezpiecznie?



grudzień 2016 | sąsiadka~czytaj |    7

~ aktualności

Niecodzienny gość zawitał w so-
botę, 3 grudnia, do Pasażu 
w Przeźmierowie. Święty Mi-

kołaj w towarzystwie Śnieżynek przybył 
z workiem pełnym prezentów, które po-
darował nie tylko grzecznym, ale także 
odważnym dzieciom, które zdecydowa-
ły się wziąć udział w licznych zabawach 
i konkursach. 

Część Pasażu zamieniła się w Fabry-
kę Świętego Mikołaja, gdzie pod czuj-
nym okiem śnieżynek dzieci malowały 
i zdobiły styropianowe bombki, dekoro-
wały pierniczki, kolorowały świąteczne 
obrazki. Mali artyści wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością i pracowitością. 
W kąciku kulinarnym pod okiem praw-
dziwego kucharza wszyscy zaintereso-
wani lepili i degustowali pyszne pierogi. 
Nie lada gratką dla maluchów był suchy 
basen wypełniony plastikowymi bom-
beczkami, a także strefa sportu przygo-
towana przez WUEF-Club dla całej ro-
dziny oraz Polską Federację Lacrosse.

Mikołajki w Pasażu w Przeźmierowie 

Imprezę uświetniły występy dzie-
ci z Przedszkola Leśne Skrzaty z Prze-
źmierowa – Grupa Muchomorki, 
uczniów z klasy IIIB Szkoły Podstawo-
wej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie 
oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tarnowie Podgórnym, ko-
lędowanie przy gitarze, a także wspólne 
ubieranie choinki z Wójtem Tadeuszem 
Czajką.

Wyjątkowa atmosfera oraz świetna 
zabawa tego dnia była możliwa dzięki 

zaangażowaniu Zarządu Pasażu Prze-
źmierowo, Gminy Tarnowo Podgórne, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im A. 
Fiedlera, sklepom spożywczym: ABC 
i Chata Polska w Pasażu, firmie Tra-
dycyjne Jadło, Biura Podróży Balkan 
Travel z Pasażu oraz tych wszystkich, 
którzy wsparli to wydarzenie swoją 
obecnością, występami, miłym słowem 
i uśmiechem!

Renata Łakoma, ZetGold
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~ aktualności

Dnia 19 listopada nauczyciele z różnych szkół naszej 
Gminy pojechali razem do Warszawy, aby zaprotesto-
wać przeciwko planowanej przez rząd reformie edu-

kacji. Pomimo brzydkiej, deszczowej pogody zapał nas nie 
opuszczał. Naszym wyposażeniem były transparenty, gwizd-
ki, trąbki i gardła wytrenowane przez wiele lat pracy w szkole. 

Na sesji w dniu 15 listopada Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne jed-
nogłośnie wyraziła sprzeciw 

przeciwko planom likwidacji gimnazjów. 
Dyskusję na ten temat rozpoczęła 

prezentacja projektu stanowiska, którą 
przedstawił Wójt Tadeusz Czajka. Omó-
wił on także najważniejsze zmiany, jakie 
pociągnie za sobą likwidacja gimnazjów 
w ramach obecnie planowanej reformy 
edukacji. Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard zapro-
sił zebranych do dyskusji. 

Negatywne stanowisko Młodzieżowej 
Rady Gminy wobec likwidacji gimna-
zjów przedstawili jej Przewodniczący 
Stanisław Garstecki i Zastępca Maciej 
Kozłowski. 

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej negatywną opinię na 
temat wprowadzanych zmian przekazał 
Przewodniczący Henryk Witkowski. 

Swój zdecydowany sprzeciw wyrazili 
również obecni na sesji przedstawiciele 
społeczności szkolnej Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Baranowie: dy-
rekcja, nauczyciele i rodzice. 

Po dyskusji radni jednomyślnie 
uchwalili następujące stanowisko: 

Rada Gminy przeciwko likwidacji gimnazjum

Protest w Warszawie
Atmosfera pikiety była podniosła, były z nami władze ZNP, 
przedstawiciele solidaryzujących się z nami partii politycz-
nych obiecujący swe poparcie. 

Nie chcemy chaosu, chcemy stabilizacji w szkole dla 
uczniów i dla siebie. My wiemy, kto poniesie odpowiedzial-
ność za ten stan, który władza chce nam zafundować: samo-

rządy i my, nauczyciele. Najgorzej jed-
nak wyjdą na tym nasze dzieci. Przeciw 
tej decyzji protestowali nauczyciele 
wszystkich typów szkół oraz rodzice. 
Przeciwni są też uczniowie, których 
z oczywistych względów na tej manife-
stacji nie było – choć ich ta „deforma” 
najbardziej dotyczy. 

Manifestacja w Warszawie zgroma-
dziła 50 tysięcy uczestników. Przyby-
li nauczyciele z najdalszych zakątków 
Polski. Byli z nami też rodzice świado-
mi tego zagrożenia (dotyczy to szcze-
gólnie skumulowania dwóch roczników 
za trzy lata), którzy przyszli protesto-
wać z własnymi dziećmi. Bardzo im za 
to dziękujemy. 

~ Jolanta Siwczak

Kierując się przekonaniem, że dobro polskiej szkoły jest wartością niepodwa-
żalną i fundamentalną, Rada Gminy Tarnowo Podgórne pragnie wyrazić swój 
stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń likwidacji gimnazjów. Uważamy, że spo-
woduje to chaos organizacyjny oraz stanie się przyczyną głębokich niepokojów 
uczniów i ich rodziców. 

1. Planowana reforma spowoduje likwidację gminnych gimnazjów, które uzy-
skują bardzo dobre wyniki nauczania, zapewniają kompleksową opiekę psycho-
logiczno-pedagogiczną oraz cieszą się bardzo dobrą opinią rodziców i uczniów. 

2. Następstwem likwidacji gimnazjów będzie wprowadzenie do szkół podsta-
wowych nastolatków w trudnym wieku dojrzewania. Będą oni uczęszczać do 
szkoły razem z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, co przyczyni się do pogorsze-
nia bezpieczeństwa, szczególnie wśród młodszych dzieci. 

3. Przygotowywana w ekspresowym tempie zmiana systemu oświaty naraża 
uczniów i nauczycieli na pracę z pośpiesznie stworzonymi podstawami progra-
mowymi i podręcznikami. Taki stan rzeczy będzie skutkował obniżeniem pozio-
mu nauczania. 

4. Gmina Tarnowo Podgórne z własnych środków wybudowała i wyposażyła 
dwa gimnazja. Ich likwidacja spowoduje konieczność poniesienia kolejnych wy-
datków ze środków publicznych. 

5. Powyższe działania skutkować będą zwolnieniem ok. 30% nauczycieli, 
a także części pracowników administracji i obsługi tych szkół. 

Uważamy, że w polskiej oświacie potrzebna jest reforma, jednak wszelkie po-
spieszne, rewolucyjne działania realizowane bez dogłębnych badań i konsultacji 
ze środowiskiem rodziców, nauczycieli i samorządów mogą prowadzić do głębo-
kiego kryzysu polskiej szkoły. 

Apelujemy do wszystkich osób zainteresowanych losem polskiego szkolnictwa 
o solidarną obronę wspólnych osiągnięć. 
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~ aktualności

Zakończyło się głosowanie w I edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych. Do 10 listopada można było wybrać jed-
ną z sześciu propozycji zgłoszonych przez mieszkań-

ców.
Każdy uprawniony mógł oddać tylko jeden głos na wybra-

ny projekt, wypełniając tylko jedną kartę do głosowania. Gło-
sować można było zarówno poprzez wypełnienie tradycyjnej, 
papierowej karty lub on-line dzięki specjalnie przygotowane-
mu formularzowi (ta możliwość była jednak zarezerwowana 
wyłącznie dla posiadaczy Karty Mieszkańca). Papierowe kar-
ty wrzucane były do urn, ustawionych w Wydziale Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym i w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie.  

Po zakończeniu głosowania pracę rozpoczęła Komisja  
ds. Budżetu Inicjatyw Społecznych, która sprawdziła i podli-
czyła głosy. Wyniki głosowania mieszkańców przedstawiamy 
poniżej.

Oddano 1 136 głosów (972 poprzez karty papierowe,  
164 głosy drogą elektroniczną), z czego 41 głosów było nie-
ważnych (np. karty nieczytelne lub oddano więcej niż jeden 
głos). 

Z 1 095 głosów ważnych najwięcej, bo aż 421!, zdobył 
pomysł organizacji Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne 
w Siatkówce Plażowej, zgłoszony przez Macieja Szubstar-
skiego z Tarnowa Podgórnego. Na drugim miejscu znalazła 
się „Biesiada u sąsiada” – inicjatywa Ireneusza Rembalskie-
go z Przeźmierowa (298 głosów). Trzecie miejsce przypadło 
projektowi „Integracja wolontariuszy: Dajesz – Otrzymujesz” 
Małgorzaty Raciborskiej z Przeźmierowa (159 głosów).

Powyższe projekty wyczerpują pulę środków I edycji. 
Oznacza to, że pozostałe inicjatywy (Kalejdoskop kulturalny, 
Zawody wędkarskie i Koncert „Parafia to my”) nie otrzymają 
wsparcia w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych.

– Duża liczba głosów w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych pokazuje, że taki sposób angażowania mieszkańców zo-
stał dobrze przyjęty. Jestem pod wrażeniem determinacji każ-
dego z pomysłodawców, którzy do końca przekonywali do 
swoich inicjatyw, zachęcając do oddania głosu – mówi Wójt 
Tadeusz Czajka. – Gratuluję pomysłodawcom zwycięskich 
projektów, a wszystkich już dziś zapraszam do przygotowania 
własnych inicjatyw i do zgłaszania ich w II edycji. 

~ ARz

Znamy wyniki Budżetu Inicjatyw Społecznych

Zapraszamy do wspólnego świę-
towania obchodów rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskie-

go. 29 grudnia o 12.00 spotkajmy się 
przy grobie generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego, jednego z głównodowo-

dzących Powstaniem, który spoczywa  
na cmentarzu w Lusowie. Tu oddamy 
jemu hołd i złożymy kwiaty. 

Ponadto zapraszamy do zwiedzania 
naszego Muzeum Powstańców Wiel-
kopolskich w Lusowie, które w dniach  

27, 28, 29 i 30 grudnia będzie otwarte 
w godzinach od 8.00 do 16.00 – wtedy 
wstęp będzie bezpłatny. 

 ~ ARz

Uczcijmy pamięć Powstańców

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO 2017 ROKU, które odbędzie się 1 stycznia 
 

w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia o godz. 18.00  oraz 
w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego o godz. 19.00

Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się noworoczne msze święte w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00 oraz w kościele pw. św. Antoniego w Przeźmierowie o godz.18.00. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na

Koncert Noworoczny 
połączony z Galą „Aktywni Lokalnie”

14 stycznia 2017 r. godz. 17.00, hala sportowa OSiR Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej 
(wstęp wolny – szczegóły programu na str. 32)
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~ seniorzy

Kącik Seniora

Jestem „chodziarzem”, czyli nordic-walkingowcem. Star-
tuję w różnych imprezach m.in. w  Koronie Wielkopol-
skiej, Koronie Dąbrówki, Biegu Mikołajkowym w Strze-

szynku i innych. Przeglądając listy startowe tych imprez 
zauważyłem, że co najmniej kilkanaście osób – pań i panów 
– mieszka na terenie mojej Gminy.

Proponuję zatem spotkanie i powołanie gminnej drużyny nazwa-
nej np. „Tarnowskie Kijaki”. Żadnych deklaracji, składek, zebrań 
itp. – po prostu umawiamy się i spotykamy na imprezach nordic 
walking. Jestem patriotą mojej małej ojczyzny – dobre wyniki na-
szej drużyny wypromują naszą wspaniałą gminę – więc warto! 

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Mój nr telefonu: 
502 665 864, mail: staryjurdziu@gmail.com  

 ~ Edmund Jurdziński

Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 27 paździer-
nika, Rada Seniorów omówiła i zaopiniowała projekt 
Programu „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Se-

niorom”. Ponadto Radni uchwalili propozycję podziału dodat-
kowych środków z budżetu Gminy dla poszczególnych Kół 
i Klubów Seniora, działających na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. Środki te przeznaczone mają być na wsparcie dzia-
łalności turystycznej tych organizacji w 2017 r.

Przed zwołaniem następnej sesji Zarząd Rady Seniorów pla-
nuje cykl spotkań z Zarządami poszczególnych Kół i Klubów. 
– Chcemy się przedstawić, lepiej poznać oczekiwania grup se-
niorów w poszczególnych miejscowościach – mówi Przewod-
niczący Rady Gminy Seniorów Julian Kiełczewski. – Jeste-
śmy otwarci na propozycje i spostrzeżenia mieszkańców. 

Spotkania zaplanowano na początek przyszłego roku. Wnio-
ski zgłaszane przez seniorów zostaną przedstawione na ko-
lejnym posiedzeniu Rady Seniorów. Aktualne informacje na 
temat pracy Rady Seniorów znajdują się na stronie interneto-
wej Gminy www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce O Gminie 
/ Rada Seniorów.

 ~ Julian Kiełczewski

Uwaga miłośnicy 
nordic walkingZ prac Rady Gminy 

Seniorów

Złote Gody po dwudziestokroć!
Mijający rok w sposób szczególny świętowało 20 par 

obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Otrzymały one medal za długoletnie poży-

cie, przyznany przez Prezydenta RP. Medale wraz z najlepszy-
mi życzeniami wręczał na okolicznościowym spotkaniu Wójt 
Tadeusz Czajka. 

Oto pary, obchodzące w tym roku Złote Gody: 
1. Danuta i Marian Czajkowie z Przeźmierowa 
2. Mirosława i Jan Dąbrowscy z Przeźmierowa
3. Janina i Lechosław Hansz z Baranowa
4. Wiesława i Andrzej Jasnowscy z Tarnowa Podgórnego
5. Marianna i Jan Kukułowie z Przeźmierowa
6. Anna i Janusz Kóska z Przeźmierowa 
7. Halina i Jerzy Łukanowscy z Lusowa

8. Stanisława i Józef Maciejewscy z Baranowa
9. Halina i Józef Mijalscy z Przeźmierowa 
10.  Bronisława i Kazimierz Mikołajczakowie z Tarnowa 

Podgórnego
11. Bożena i Stanisław Nagórscy z Przeźmierowa
12. Daniela i Jan Niemiec z Lusowa  
13. Janina i Jerzy Nowaczykowie z Sadów
14. Krystyna i Zbigniew Nowakowie z Przeźmierowa 
15. Leokadia i Zbysław Nowiccy z Przeźmierowa 
16. Mieczysława i Jerzy Prelwic z Baranowa 
17. Marta i Czesław Roszykowie z Przeźmierowa
18. Barbara i Czesław Rygusińscy z Przeźmierowa
19. Elżbieta i Stanisław Urbaniakowie z Chyb
20. Ludwika i Tadeusz Woźni z Tarnowa Podgórnego

13 listopada Klub Seniora z okazji Święta Zmarłych 
w dowód pamięci zmarłych seniorów została od-
prawiona msza święta w kościele p.w. Wszystkich 

Świętych, w której udział wzięło wielu seniorów. Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tym ważnym dla nas wydarzeniu  – ser-
decznie dziękujemy! 

~ Zarząd Koła Seniora w Tarnowie Podgórnym

W intencji zmarłych seniorów
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1 grudnia o godzinie 17.00 w budyn-
ku GKS TARNOVII odbyła się III 
sesja Młodzieżowej Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne, na której pojawiły 
się osoby zainteresowane działalnością 
Rady, chcące wyrazić swoje opinie i su-
gestie podczas wspólnego debatowania.

W trakcie czterogodzinnej dysku-
sji każdy z młodych radnych dzielił się  
swoimi sztandarowymi pomysłami 
z kampanii wyborczej, rozpoczynając 
tym samym szczegółową dyskusję nad 
każdym z nich. 

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na wypracowany podczas sesji podział 
radnych na 5 komisji: sportu, kultury, 
spraw społecznych, ochrony środowi-
ska oraz rozwoju. Każdy wybrał sobie 
swoją przestrzeń działalności, w której 
będzie starał się wypełniać postawione 
przed komisjami cele. 

Ponadto radni postanowili włączyć 
się w międzynarodową akcję pisania li-
stów do osób więzionych, prześladowa-

nych lub torturowanych tylko za to, że 
cierpią na albinizm bądź napisali SMSa 
czy namalowali antyrządowe graffiti. 
10 grudnia podczas Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka na całym świe-
cie dzięki Amnesty International odby-
wać się będzie maraton pisania listów 
do tych prześladowanych osób. Dzię-
ki włączeniu się w akcję Młodzieżowej 
Rady Gminy maraton zaplanowano tak-

że w Centrum Kultury Przeźmierowo 
oraz na Tarnowskich Termach. 

Zapraszamy do odwiedzania strony 
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne na Facebooku oraz do śledze-
nia naszej działalności w miesięczniku 
Sąsiadka~Czytaj.

~ Mateusz Woźny – Sekretarz MRG
Z ostatniej chwili: podczas maratonu 

pisania listów napisano 420 listów.

~ aktualności

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy

Blisko 90 dzieci i młodzieży oraz 35 dorosłych posta-
nowiło przystąpić do ogólnopolskiego Wielkiego Te-
stu Języka Angielskiego. 20 listopada ponad 100 miast 

mierzyło znajomość angielskiego. Organizacji wydarzenia na 
szczeblu gminnym podjęło się – podobnie jak w roku 2014 
– Centrum Kształcenia Języków Obcych przy wsparciu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Tym razem test pisaliśmy w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. 

Przygotowano go w trzech wersjach, dostosowanych do 
grup wiekowych. Na ich napisanie dzieci miały 45 min, a do-
rośli – 75 min. Testy zostały stworzone przez ETS – najwięk-
szą organizację testującą na świecie, która jest autorem m.in, 
renomowanego TOEiC. Korzystając z obecności licznych zda-
jących, CKJOwcy zadbali o językowe atrakcje i to nie tylko te 
„angielskie”. Quiz dostarczył nam sporo wrażeń, a tuż po nim 
rozgorzały prawdziwe emocje podczas losowania nagród. Tra-
fiły one do osób, które najciekawiej odpowiedziały na pyta-
nie konkursowe podczas rejestracji. Deszcz kolejnych nagród 
spadł na uczestników, bowiem wchodząc na test losowano 
„lucky numbers”. Obfitą liczbą nagród zapewnili sponsorzy: 
Schattdecor, Grundfos, VanHagen, Eberspaecher, Nowa Elek-
tro, Lab-Vet Jacek Mamczur, którym serdecznie dziękujemy. 

Na sam deser pojawił się CKJOwiec Victor Baeza, który za-
mieszał nie tylko językowo, ale i tanecznie! Poderwał nas do 
nauki tańca prosto z Chile. Za niezawodne prowadzenie im-
prezy dziękujemy Maciejowi Narożnemu.

– Cieszymy się, że impreza przybrała charakter wielopo-
koleniowy. Dzisiaj przekonywanie kogokolwiek o istocie zna-
jomości języków obcych jest już zbędne. Odważmy się badać 
swoje kompetencje językowe na prawdziwie europejskim po-
ziomie i korzystajmy z udziału w takich wydarzeniach – podsu-
mowuje Maria Marianowska z CKJO.

Uśredniony wynik dla Gminy Tarnowo Podgórne to B1+! 
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie!

~ CKJO

Znamy angielski
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~ aktualności

Karuzela Główna 
OSiR Tarnowo Podgórne, 
ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne
Program na scenie
15.30  Akrobatyczno-estradowy program dla dzieci 

„Z głową w chmurach”
16.00 I licytacja 
16.30  BIBOBIT – koncert
Liderami grupy są wokalista Daniel ‘Wolny’ Moszczyński 

i basista, kompozytor i aranżer Bartek Pietsch. W składzie 
zespołu grają także saksofonista Jan Adamczewski, klawi-
szowiec Zdzisław Babiarski, trębacz Patrycjusz Gruszecki 
i grający na perkusji Waldemar Franczyk. Bibobit umie-
jętnie łączy wpływy jazzu, hip hopu i elektroniki, a ich sce-

niczne oblicze to przede wszystkim nieskrępowana energia, 
którą grupa zaraża słuchaczy o bardzo różnych gustach 
muzycznych.

17.30 II licytacja
18.00  PODULKA – 

koncert
Pochodząca z Podkar-

pacia, a mieszkająca 
w Poznaniu wokalistka 
debiutowała w progra-
mach Mam Talent i X 
Factor. W 2013 roku zo-
stała wyróżniona w opol-

Karuzela z wagonikami ruszy 
15 stycznia wcześnie rano. 
Wtedy rozpocznie kwestowa-

nie 200 wolontariuszy z wielkoorkie-
strowymi puszkami.

Potem rozkręcimy się na całego 
– poniżej przedstawiamy najważ-
niejsze punkty programu. Liczy-
my na to, że lista atrakcji 25 finału 
WOŚP w naszej Gminie jeszcze się 
wydłuży – dlatego prosimy zaglą-
dać do zakładki na gminnej stronie 
internetowej www.tarnowo-pod-
gorne.pl. Tam również będzie moż-
na poznać listę przedmiotów wy-

stawionych na licytacje – już dziś 
potwierdzamy: wśród hitów będą 
m.in. autobus przekazany przez 
spółkę TPBUS i godzinny lot sa-
molotem z instruktorem (dziękuje-
my za to wsparcie!). 

Prosimy o przekazywanie ga-
dżetów, fantów i propozycji na lo-
terię i licytację – dajemy słowo, 
że potrafimy zlicytować wszyst-
ko. Przyjmujemy także książki do 
Kacika Wędrującej Książki, który 
poprowadzi Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Fanty i książki można 
przynosić do Urzędu Gminy w Tar-

nowie Podgórnym lub do Filii 
w Przeźmierowie.

Szefem naszego lokalnego szta-
bu WOŚP jest Barbara Wypuszcz,  
tel. 61 8959 303. Wolontariuszami 
opiekuje się Dorota Błoch, tel. 61 
8959 233 (uwaga: listy wolontariu-
szy są już zamknięte), a w sprawie 
fantów prosimy o kontakt z Agniesz-
ką Rzeźnik, tel. 606 756 290.

Masz pomysł, ciekawą propozycję 
– przyjdź lub zadzwoń, bo każda po-
moc się przyda!

Wielkiej Orkiestry karuzela 
z wagonikami
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~ aktualności

skim konkursie Debiutów. Jej przeboje „Nieodkryty ląd”, 
„Mocna”, czy „Nie przeszkadzać” szturmem podbiły play-
listy największych stacji radiowych. Pod koniec 2015 roku 
ukazała się jej debiutancka płyta.

19.00 Licytacja finałowa
20.00 Światełko do Nieba

W hali:
• loteria fantowa 
• Interaktywne Stoisko Plastyczne GOK SEZAM:
•  Bricks 4 Kidz (Klocki Dla Dzieci) – sprawdzony ame-

rykański pomysł i metodologia prowadzenia zajęć dla 
dzieci. Uczymy, budujemy, bawimy... za pomocą kloc-
ków LEGO

• Kącik Wędrującej Książki (prowadzi UTW)
•  ...dmuchańce, słodkie co-nieco, stoiska i inne niespo-

dzianki! 
•  Turniej KOP dla WOŚP – As Trzy Dychy (uwaga: 

początek o 14.00, sala fitness), zgłoszenia pod tel.  
61 8959 231 

Przy hali:
• Spójrz na świat z wysoka – podnośnik GIZO
• OSP wystawa sprzętu gaśniczego 
• prawdziwa wyścigówka 
• przystanek autobusowy 

Wagonik Vector
ul. Rokietnicka 21, Tarnowo Podgórne 
Od 14.00
Kulamy dla WOŚP
• Turniej Kręglarski dla dużych i małych
• kącik porad 
• dobra muzyka
• przystanek autobusowy 

Wagonik Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, 
mała sala gimnastyczna, ul. Kościelna 46/48 
Przeźmierowo
10.00 – 14.30 

Planszówkomania dla WOŚP
• Otwarte spotkanie z grami planszowymi
• słodkie co – nieco
•  o 15.00 odjazd autobusu WOŚP do hali OSiR Tarnowo 

Podgórne 

Wagonik Tarnowskie Termy
ul. Nowa 45, Tarnowo Podgórne 
Bijemy rekordy dla WOŚP
• Płyniemy ile sił, ile basenów pokonać damy radę!
• Wyciskamy siódme poty – Fintess dla WOŚP
• Przystanek autobusowy

Wagonik Stadion GKS Tarnowo Podgórne 
ul. 23 Października 45, Tarnowo Podgórne 
Pobiegnij dla WOŚP
Wystartuj w wyjątkowym biegu: nie pobiegniemy po uli-

cach, nie będziemy rywalizować, nie będzie nawet mety 
i medali. Będzie za to wspaniała zabawa, szczytny cel i at-
mosfera do nieba.

Płacisz ZŁOTÓWKĘ za każde pokonane okrążenie sta-
dionu. Przebiegnij chociaż jedno – liczy się, że pomagasz.

13.45 rozgrzewka z WUEF Clubem
14.00 start biegu
16.00 zejście z trasy ostatnich zawodników
16.15 zamknięcie biura zawodów

Wagonik Strzelnica 
ul. Zachodnia 1, Tarnowo Podgórne
Od godz. 14.00
Wielkoorkiestrowe Strze-

lanie
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie zaprasza 
wszystkich na strzelanie 
dla Wielkiej Orkiestry! 

Wrzuć datek do wiel-
koorkiestrowej puszki 
i sprawdź swoje oko!
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 15 listopada

Kolejna, XXXIV sesja 
Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne odbyła się 

w dniu 15 listopada. Oprócz 22 
projektów uchwał, jakie czekały 
na podjęcie przez radnych, w pro-
gramie sesji znalazły się też inne 
tematy o znaczeniu szczególnym 
dla funkcjonowania lokalnego 
samorządu. Dotyczyły one: dys-
kusji o ewentualnej trasie prze-
biegu linii 2x400 kV Piła Krze-
wina-Plewiska po terenie naszej 
Gminy czy stanowiska Rady, do-
tyczącego zapowiadanych zmian 
w systemie oświaty polegających 
m.in. na likwidacji gimnazjów. 
Osobnym, jakże ważnym punk-
tem porządku obrad, było pierw-
sze czytanie projektu budżetu 
Gminy na 2017 r. 

Zdecydowanie największą 
temperaturę miała dyskusja na 
temat dotyczący przebiegu sie-
ci elektroenergetycznej. Przed-
stawiciele konsorcjum firm IDS 
Energetyka oraz Enprom HVL 
Sp. z o.o, które na zlecenie Pol-
skich Sieci Elektroenergetycz-
nych projektuje i ma wykonać to 
zadanie, członkowie stowarzy-
szeń mieszkańców, jakie powsta-
ły w związku z realizacją tego 
przedsięwzięcia, wielu miesz-
kańców naszej Gminy, a tak-
że gmin, po których terenie bie-
gła będzie projektowana linia 
(zwłaszcza z Gminy Rokietnica!) 
– to lista głównych dyskutan-
tów. Podczas sesji w lipcu ubie-
głego roku Rada Gminy Tarno-
wo Podgórne wyraziła uchwałą 
stanowisko, aprobujące przebieg 
wspomnianej wyżej linii po za-
bezpieczonym w wieloletnich 
programach i dokumentach pla-
nistycznych torze, pokrywają-
cym się z przebiegiem obecnej 
linii 220kV. Jednocześnie Rada 
Gminy wyraziła zdecydowany 
protest przeciwko jakimkolwiek 
innym wariantom, co pokrywa 
się z oczekiwaniami mieszkań-

ców naszej Gminy. Trochę ina-
czej ma się ta sprawa w Gminie 
Rokietnica. Gwałtowny rozwój 
i ekspansja budownictwa, jakie 
nastąpiły u naszych sąsiadów, 
przez pewien czas przebiega-
ły w niekontrolowany sposób, 
ignorując powszechnie znany 
plan przebiegu przyszłych linii 
elektroenergetycznych. Przyję-
cie rozwiązania optymalnego dla 
Gminy Rokietnica rodzić będzie 
bowiem problemy z przebiegiem 
tej linii w naszej Gminie. Stąd 
opisane zawirowania i nieuda-
na próba wpływu na zmianę 
naszego stanowiska. Wszystko 
wyjaśni się w najbliższym czasie. 
Niestety ustawodawca wyposa-
żył inwestora tego przedsięwzię-
cia w instrument wywłaszczenio-
wy w postaci specustawy, więc 
ostateczny przebieg przedmioto-
wej linii ciągle jeszcze obarczony 
jest pierwiastkiem niepewności.

Równie dramatyczny wy-
dźwięk miała dyskusja na temat 
stanowiska Rady Gminy w spra-
wie zapowiadanych przez obec-
ny rząd zmian w systemie oświa-
ty. Wszyscy uczestnicy dyskusji 
jednoznacznie opowiedzieli się 
za tym, by wystosować zdecy-
dowany protest, kontestujący 
zarówno samą reformę jak i tem-
po jej wprowadzenia. Z treścią 
rezolucji zapoznać się można we-
wnątrz bieżącego numeru naszej 
gazety. W dyskusję na powyższy 
temat znakomicie wpisała się in-
formacja na temat stanu realiza-
cji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2015/2016. Z treści 
w niej zawartych jednoznacznie 
wynikało, że Gmina świetnie ra-
dzi sobie z zadaniami w tym za-
kresie. Szczególną uwagę zwró-
cono właśnie na imponujące 
osiągnięcia w „segmencie” gim-
nazjalnym w Gminie Tarnowo 
Podgórne, przeczące negatyw-
nym opiniom na temat tej formy 
kształcenia rozpowszechnianym 

przez środowiska związane z rzą-
dem RP. 

Na opisywanym posiedzeniu 
Rada Gminy przyjęła też blok 
projektów uchwał dotyczących 
podatków i opłat lokalnych na 
przyszły rok. W związku z przy-
jętą zasadą podnoszenia stawek 
jedynie raz w ciągu kadencji 
wszystkie wspomniane wyżej ob-
ciążenia podatkowe pozostają 
bez zmian i obowiązywać będą 
w wysokości z roku 2016. Rada 
przyjęła też dwa dokumenty nie-
zwykłej wagi: Program Opieki 
nad Zabytkami na lata 2017-2020 
oraz program „Gmina Tarnowo 
Podgórne Przyjazna Seniorom” 
(na lata 2016-2020). Spośród 
projektów dotyczących oświaty 
i edukacyjnej opieki wychowaw-
czej przyjęto też modyfikację re-
gulaminu wynagradzania nauczy-
cieli szkół i przedszkoli. Zmiana 
dotyczyła głównie wysokości do-
datku motywacyjnego dla tej gru-
py zawodowej. Wszyscy radni 
z niezwykłym zainteresowaniem 
przyjęli informację Wójta na te-
mat projektu budżetu Gminy na 
2017r.W swym wystąpieniu au-
tor projektu podał podstawowe 
wielkości zawartych w poszcze-
gólnych załącznikach tego doku-
mentu. Dokonał też szeregu po-
równań zaplanowanych środków 
finansowych na 2017 r. w stosun-
ku do analogicznych wykona-
nych w roku bieżącym, wyjaśnia-
jąc przyczyny zmian. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się już 6 grudnia. Zaplano-
wałem też sesję „opłatkową”, by 
nasza wspólnota samorządowa 
również miała okazję do podnio-
słego przeżywania bożonarodze-
niowego okresu. Z kolei sesja, na 
której przyjmować będziemy bu-
dżet Gminy na 2017 r., odbędzie 
się 29 grudnia.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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~ bezpieczeństwo

Bo przepisy warto znać!
Znajomość przepisów prawa jest nie-

zbędna do normalnego funkcjonowania 
w dzisiejszej rzeczywistości. Przepisy 
się jednak zmieniają i czasami nie jest 
łatwo być na bieżąco – stąd kilka poniż-
szych przypomnień. 

Strefa zamieszkania
Na obszarze tak oznakowanym 

prędkość dopuszczalna pojazdu lub 
zespołu pojazdów wynosi 20 km/h, 
a pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed po-
jazdem. Zabroniony jest postój pojaz-
du w innym miejscu niż wyznaczone 
w tym celu. 

Skrzyżowania 
równorzędne

To takie, gdzie nie ma 
znaków informujących 
o tym, która droga jest głów-
na. Wtedy zastosowanie mają 
ogólne przepisy prawa o ruchu 
drogowym, mówiące, że kierują-
cy pojazdem, zbliżając się do skrzy-
żowania, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu 
z prawej strony.

Obowiązki właściciela
Właściciela psa (lub osobę utrzymu-

jącą zwierzę) obowiązuje zakaz pusz-
czania zwierzęcia bez możliwości kon-
trolowania go lub/i bez oznakowania, 
umożliwiającego identyfikację właści-
ciela lub opiekuna. 

O ile „oznakowanie” lub „identyfika-
cję” można interpretować szeroko, po-
nieważ nie ma jednego obowiązującego 
wzoru, to kwestia możliwości kontroli 
jest bezdyskusyjna. Pamiętajmy, że nie 
można w 100 % przewidzieć zachowa-
nia psa, nawet tego najbardziej łagod-
nego i ułożonego. Czasem wystarczy 
chwila, by doszło do niebezpiecznej 

sytuacji, w szczególności, gdy 
zwierzę przestaje być posłusz-
ne właścicielowi. Dlatego 
apeluję kolejny raz, by każ-
da osoba, sprawująca nadzór 
nad psem, stosowała się do 

obowiązujących zasad i prze-
pisów.

Pirotechnika
Koniec roku to czas, w którym zdecy-

dowanie częściej będą używane środki 
pirotechniczne. Pamiętajmy o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa:
ü	przed odpaleniem materiałów pi-

rotechnicznych (popularnych fajerwer-

ków) powinniśmy zawsze zapoznać się 
najpierw z instrukcją obsługi (musi być 
w języku polskim) i postępować wg jej 
wytycznych,
ü	należy używać petard wyłącznie 

w miejscach, w których nie stanowi to 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 
(a także mienia innych osób),
ü	używanie petard, fajerwerków itp. 

dozwolone jest od 18 roku życia, a poka-
zy i wystrzały w obecności dzieci powin-
ny zawsze nadzorować osoby dorosłe,
ü	nigdy nie wolno używać fajerwer-

ków ani petard w zamkniętych pomiesz-
czeniach,
ü	nie należy używać niewybuchów 

oraz uszkodzonych materiałów piro-
technicznych,
ü	zakupione petardy i fajerwerki na-

leży przechowywać w suchych, odda-
lonych od źródeł ciepła i niedostępnych 
dla dzieci pomieszczeniach.

 By zabawy były bezpieczne, nie 
można eksperymentować z materiałami 
pirotechnicznymi. Nie wolno „rozbie-
rać” petard, ani stawiać odwrotnie niż to 
jest wskazane w instrukcji użytkowania. 
Zawsze kupujmy petardy jasno określo-
nego pochodzenia, z polskimi oznacze-
niami i polską instrukcją obsługi.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika Gminnego Strażnika

Przewodnik Gault&Millau to jed-
na z dwóch niezwykle prestiżo-
wych serii wydawniczych (obok 

Michelina), recenzujących rynek gastro-
nomiczny i hotelarski 
oraz potrawy regio-
nalne. System oceny 
obiektów opiera się 
na punktach i czap-
kach. Restauracje, któ-
re znalazły się w „żół-
tej książce”, otrzymały 
co najmniej 10 na 20 
możliwych punktów. 
Po przekroczeniu tej 
granicy lokale dosta-
ją dodatkowo od 1 do 
5 czapek. Jednym sło-
wem, im więcej cza-

pek, tym lepsza ocena profesjonalistów 
z Gault&Millau.

Przewodnik powstał ponad 50 lat 
temu we Francji. Obecnie recenzu-

je trendy kulinarne 
w 12 krajach świata. 
W grupie restauracji 
z Poznania i okolic, 
rekomendowanych 
w „Żółtym Przewod-
niku” na rok 2017, 
znalazła się Re-
stauracja Glamour 
z Przeźmierowa.

– Rekomendacja 
dla Glamour bardzo 
mnie ucieszyła, to 
ogromne wyróżnie-
nie. Przyznam, że nie 

Glamour w Żółtym Przewodniku spodziewałam się jej, gdyż znalezienie 
się w przewodniku nie jest proste. Oso-
by oceniające restauracje pojawiają się 
anonimowo, zamawiają wybrane przez 
siebie z karty dania i po konsumpcji 
oceniają je. Kiedy to u nas nastąpiło nie 
wiem, my po prostu staramy się, żeby to, 
co podajemy gościom, zawsze było na 
najwyższym poziomie – mówi Wiesława 
Witkowska, właścicielka Glamour. 

Warto podkreślić, że miejsca w prze-
wodniku nie można kupić zapraszając 
do siebie inspektorów. 

Premiera III edycji Gault&Millau Pol-
ska odbyła się 27 listopada. Towarzy-
szyło jej wręczenie nagród najlepszym 
szefom kuchni w Polsce. 

W nowej edycji przewodnika znalazło 
się najlepszych 460 polskich restauracji 
– wśród nich jedna z Przeźmierowa. 

 ~ na
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~ sprawozdania

Z prac Rady Powiatu
Sesja z 29 listopada

POselskie wieści

29 listopada w sali sesyj-
nej Starostwa Powia-
towego w Poznaniu 

odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego zostali wyróż-
nieni najbardziej zasłużeni Ho-
norowi Dawcy Krwi Powiatu 
Poznańskiego. Uroczystość roz-
począł Starosta Poznański Jan 
Grabkowski, który w sposób 
szczególny podziękował daw-
com i podkreślił nieocenioną 
wartość krwiodawstwa dla rato-
wania ludzkiego życia. Zapew-
nił gości, iż samorząd powiatu 
poznańskiego od lat wspiera or-
ganizacje pozarządowe, a hono-
rowi krwiodawcy są wśród nich 
szczególnie wysoko oceniani. 

Jako pierwsi pamiątkowe me-
dale z rąk Starosty i Przewodni-
czącego Rady Powiatu otrzyma-
li prezesi klubów Honorowych 
Dawców Krwi. 

W dalszej części uhonoro-
wano najbardziej zasłużonych 
krwiodawców. Uroczystość 
uświetnił występ artystyczny 
wokalistki i aktorki Magdaleny 
Pawelec oraz pianisty Michała 
Rukszy.

Osoby uhonorowane:
• HDK PCK „Błękitna Kropel-

ka” w Biedrusku, prezes: Paweł 
Kolosz oraz Anna Ankiewicz, Ar-
kadiusz Mikołajczyk, Magdalena 
Przystałowska i Tomasz Żytek,

• HDK PCK w Czerwonaku, 
prezes: Robert Sendrowicz oraz 
Agnieszka Biwan, Ewa Dux, 
Włodzimierz Judek i Andrzej Ko-
zajda,

• HDK PCK „Lubonianka” 
w Luboniu, prezes: Jerzy Zie-
liński oraz Marek Cichy, Roman 
Komischke, Maciej Kubiś, Ja-
nusz Kukulski i Diana Kraso-
wiak,

• HDK PCK w Komornikach, 
prezes: Zdzisław Wleklak oraz 
Cezary Cybulski, Małgorzata De-

górska, Marek Polowinski i Ro-
bert Witkowski,

• HDK PCK im. Floriana 
w Kórniku, prezes: Andrzej Szyc 
oraz Ireneusz Bembnista, Grze-
gorz Górski, Zbigniew Grzelak, 
Tomasz Majchrzycki i Grzegorz 
Świerczyński,

• HDK PCK „Gośliniacy” 
w Murowanej Goślinie, prezes: 
Stanisław Woźniak oraz Patrycja 
Dratwa, Anna Jerzykowska, Na-
talia Marchewka, Monika Pie-
trowniak i Anna Woźniak,

• HDK PCK w Swarzędzu, pre-
zes: Eugeniusz Jacek oraz An-
drzej Czerwiński, Daniel Czer-
wiński, Barbara Idczak, Łukasz 
Izydorek i Mariola Jabczyńska,

• Stowarzyszenie „Dar Serc” 
w Tarnowie Podgórnym, pre-
zes: Wojciech Janczewski oraz 
Przemysław Kos, Danuta Krzy-
żańska, Małgorzata Prętka 
i Jolanta Siekierska.

Fotorelacja z uroczystości na 
stronie internetowej powiatu: 
www.powiat.poznan.pl

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Drodzy Czytelnicy,

Powoli dobiega do koń-
ca trudny i emocjonujący 
rok. Rok wielu zmian w 

ważnych dla nas dziedzinach ży-
cia, jak chociażby wprowadzana 
w ekspresowym tempie reforma 
edukacji, zakładająca miedzy in-
nymi likwidację gimnazjów. To 
także spór o Trybunał Konsty-
tucyjny, prokuraturę, funkcjono-
wanie samorządów, służbę zdro-
wia, emerytury i wiele innych… 

Dużą część wprowadzanych 
zmian niestety oceniam krytycz-
nie. Brakuje rzetelnej debaty i 
nieraz zdrowego rozsądku. Po-
śpiech też nie jest zawsze najlep-
szym doradcą. 

Obawiam się także, że skutki 
wprowadzanych reform mogą 
w poważny sposób zachwiać fi-
nansami publicznymi. Miejmy 
nadzieję, że tak się jednak nie 
stanie.

W związku z powyższym 
życzę sobie i Wam wszystkim, 

aby przyszły rok i następne lata 
były spokojniejsze, mądrzejsze, 
a losami naszej małej i dużej Oj-
czyzny kierował zdrowy rozsą-
dek, a nie nadmierne emocje. 

Wszystkich czytelników „Są-
siadki~Czytaj” i mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne ser-
decznie pozdrawiam i życzę 
wesołych nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia, a także 
wszelkiej pomyślności na przy-
szłość.

~ Waldy Dzikowski, Poseł RP

Starosta wyróżnił 
Honorowych 

Krwiodawców
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~ wspomnienie

Przeźmierowo
Zdarzyło mi się wygłosić okolicz-

nościową prezentację z okazji 
obchodów Święta Niepodległo-

ści podczas rautu organizowanego z tej 
właśnie okazji przez Radę Sołecką Prze-
źmierowa. Postanowiłem przytoczyć 
podstawowe przesłanie tego wystąpie-
nia, gdyż pisania o historii naszej miej-
scowości nigdy dosyć. 

Przeźmierowo – mimo że wiadomo 
o nim od połowy XV wieku – nie ma 
niestety tak długiej historii jak pozostałe 
miejscowości naszej Gminy. W latach, 
kiedy Polska odzyskiwała niepodle-
głość, a był to w zaborze pruskim okres 
późniejszy niż gdzie indziej, bo dopiero 
po zwycięskim Powstaniu Wielkopol-
skim – Przeźmierowo pozostawało osa-
dą czy wręcz przysiółkiem położonym 
między Trasą Berlińską a Szosą Bukow-
ską. Dumnie brzmiące nazwy tych ar-
terii oznaczały wtedy brukowaną kost-
ką granitową 4-metrową jezdnię, jeśli 
chodzi o tę pierwszą i jeszcze węższą 
miejscami nieutwardzoną dróżkę, jeśli 
mówimy o tej drugiej. Do niej zresztą 
od strony Przeźmierowa dostępu bronił 
kompleks Lasów Zakrzewskich, który 
od północy sięgał aż po linię dzisiejszej 
ul. Lotniczej. Oprócz lasów charaktery-
stycznym elementem naszego krajobra-
zu była wszechobecna woda, rozlewają-
ca się z malowniczo wijącej się rzeczki 
Przeźmierki. Było jeszcze Lotnisko Ła-
wica, wtedy obiekt wojskowy najwyż-
szego strategicznego znaczenia, którego 
fortyfikacje obronne i instalacje sięgały 
niemal do dzisiejszej ul. Rynkowej, nie-
istniejącej wtedy we fragmencie połu-
dniowym. Do tego wszystkiego ponad 
100 ha słabych pól uprawnych, na któ-
rych właściciel tych włości hr. Leon Plu-
ciński, nota bene chyba największy mąż 
stanu w historii naszej Gminy, prowadził 
gospodarstwo rolne. Rozkład dwóch 
czy trzech ulic i zabudowa ówczesnego 
Przeźmierowa służyły wyłącznie obsłu-
dze tego gospodarstwa. Skupiskami nie-
licznej ludności i swoistymi centrami 
naszej miejscowości były wówczas Fol-
wark, czyli zabudowania gospodarskie 
i czworaki u kresu ul. Folwarcznej i ul. 
Rynkowej, która wytyczona była jedynie 
od trasy Berlińskiej do ul. Leśnej. I była 
kolej wąskotorowa, łącząca Swadzim 
z dwoma spichlerzami położonymi 
w Przeźmierowie (jeden w okolicach 
kościoła, drugi na Folwarku) ze stacją 

kolejową Poznań Wola. Budownictwo 
lat 20 to z wyjątkiem zabudowań Fol-
warku niemal wyłącznie obiekty drew-
niane. Taka była też pierwsza kaplica, 
położona na ul. Dolina w miejscu, gdzie 
jest obecnie dojazd do Osiedla Bogusio-
wego. Prosperita gospodarstwa rolnego 
skończyła się nagle i nieoczekiwanie na 
skutek zdarzeń z dnia, zwanego czar-
nym czwartkiem. 24.X.1929 r. krach na 
nowojorskiej giełdzie wywołał najwięk-
szy w nowożytnych czasach kryzys go-
spodarczy. Podobnie jak inne, także go-
spodarka sanacyjnej Polski nie poradziła 
sobie z nim. Właśnie rolnictwo stało 
się największą ofiarą kryzysu. By rato-
wać podupadające finanse hr. Pluciński 
stworzył wizję przekształcenia ziemi 
ornej w kwitnące osiedle-ogród dla elit 
ówczesnego Poznania. Zlecił komplet-
ny projekt układu osiedla z najdrobniej-
szymi szczegółami, dotyczącymi sieci 
ulic, funkcji poszczególnych terenów 
czy wielkości działek. Pracy o takiej ja-
kości, wykonanej niemal 90 lat temu, 
z pewnością nie powstydziliby się naj-
lepsi współcześni urbaniści. Pluciński 
zadbał o wszystko: o dogodne warun-
ki kredytowania, o atrakcyjne projekty 
domów, a także odpowiednią reklamę 
tego przedsięwzięcia. By spopularyzo-
wać swoją ideę postanowił dotrzeć do 
ludzi wpływowych i opiniotwórczych. 
Zdołał sprowadzić do Przeźmierowa 
przedstawicieli różnych środowisk np. 
płk. Włodzimierza Krynickiego jednego 
z charyzmatycznych dowódców 48 Puł-
ku Piechoty, weterana Powstania Wiel-
kopolskiego, Edmunda Hołodyńskiego 
(znanego pilota oblatywacza, architekta 
i budowniczego), Pawła Kolasińskiego 
(kotlarza) czy Romana Kanikowskie-
go (wilnianina, urzędnika państwowe-
go). W Przeźmierowie zamieszkali: 
Janina Sulerzyska-Głogowska (arysto-
kratka, właścicielka szkoły w Pozna-
niu), Stefan Wiśniewski (wzięty złotnik 
i mistrz Polski w boksie) czy Jan Wita-
jewski (pełniący funkcje w cechu stola-
rzy). Imponującą pod względem wiel-
kości i położenia parcelę wykupił też 
prezes Stowarzyszenia Księgarzy Pol-
skich Stefan Gąsiorowski. Wszyscy wy-
mienieni związali się na trwale z Prze-
źmierowem, budując bardziej lub mniej 
okazałe wille. Wspomniany wyżej kry-
zys na wiele lat zastopował nieźle zapo-
wiadający się rozwój naszej miejscowo-

ści „odpuszczając” dopiero w końcu lat 
30-tych już po śmierci właściciela. Ta-
kim zastała je wojna. Działania wojen-
ne dały się we znaki ludności już 1.IX. 
1939 r. Oba śmiercionośne bombardo-
wania Poznania w tym strasznym dniu 
(w samo południe i o godz. 18) nie omi-
nęły podstawowego celu, jakim było 
lotnisko na Ławicy. Wiele bomb spa-
dło wtedy we wschodniej, niezamiesz-
kanej części miejscowości. Pierwsze 
przejawy eksterminacji ludności miały 
miejsce dopiero po kilkunastu dniach 
od rozpoczęcia wojny. Ten okropny, 
lecz paradoksalnie w miarę spokojny 
czas mieszkańcy Przeźmierowa wyko-
rzystali w różny sposób. Działacze nie-
podległościowi, a zwłaszcza powstańcy 
wielkopolscy, słusznie przewidując, że 
ich nazwiska znajdą się na tzw. listach 
proskrypcyjnych i staną się ofiarami 
prześladowań, w większości udali się na 
tułaczkę w głąb kraju. Część młodych 
chłopców również ruszyła tamże w po-
szukiwaniu możliwości walki zbroj-
nej. Ci, którzy zdecydowali się zostać, 
z przerażeniem przygotowywali się 
na nieuchronną okupację hitlerowską. 
Ta kilkudniowa zwłoka w ustanowie-
niu okupacyjnej administracji uchroni-
ła wielu mieszkańców Przeźmierowa 
od niechybnej śmierci. Okupanci „za-
instalowali” się w domu państwa Gło-
gowskich. Była tam komenda hitlerow-
skich władz cywilnych i wojskowych. 
Wojskowi żołdacy, którzy stacjono-
wali w naszej miejscowości, związa-
ni byli z funkcjonowaniem lotniska na 
Ławicy i nocowali w nieukończonym 
Domu Księgarza. Kantyna dla wojska 
mieściła się w nieistniejącym już domu 
państwa Kanikowskich, a niemiecka 
policja rozlokowała się na ul. Składo-
wej. Domy wszystkich wspomnianych 
przeze mnie wyżej pierwszych miesz-
kańców Przeźmierowa zostały przejęte 
przez Niemców, a ich właściciele z go-
dziny na godzinę, tak jak stali, wypę-
dzeni. Przeźmierowo przemianowano 
na Neusiedeln. Warto przytoczyć jesz-
cze zestrzelenie samolotu brytyjskiego 
w okolicach dzisiejszego Orlika, działa-
nia okupanta w przeźmierowskim lasku, 
mające na celu zamaskowanie bombow-
ców i składu bomb czy obecność żoł-
nierzy sowieckich podczas wyzwalania 
Poznania i okolic i później podczas po-
wrotu z walk „o Berlin”. Zostało to już 
szczegółowo opisane przeze mnie na ła-
mach tej gazety. 

~ Grzegorz Leonhard
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~ rolnictwo

W I kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa planuje pomoc w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 

na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Kryterium dostępu, czyli kto może z tego skorzystać:
1) rolnik osoba fizyczna, posiadacz samoistny lub zależny 

gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użyt-
ków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia pro-
dukcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej po-
łożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. 
euro,

2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi 
w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek dzia-
łalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,

3) jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy,

4) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez 
co najmniej ostatnich 24 miesiące,

5) nie przyznano mu pomocy finansowej w ramach działań 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-
2020,

6) przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa 
oraz zobowiązał się do jego realizacji.

Biznesplan zawiera opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, 
opis docelowej sytuacji gospodarstwa oraz sposób, w jaki reali-
zacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielko-
ści ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co 
najmniej o 20% więcej w stosunku do wielkości wyjściowej.

Biznesplan zawiera ponadto informacje, dotyczące działań 
mających na celu rozwój gospodarstwa w tym opis i plano-
waną wartość inwestycji w środki trwałe, wskazania i szacun-
kową wartość planowanych zakupów obrotowych środków 
produkcji, opis planowanych działań, dotyczących zrówno-
ważenia środowiskowego w zakresie nawożenia, udziału zbóż 
w strukturze zasiewów, opis planowanych działań dotyczą-
cych efektywnej gospodarki zasobami gospodarstwa. W biz-
nesplanie są informacje o udziale w szkoleniach lub korzy-
staniu z usług doradczych albo udziale w zorganizowanych 
formach współpracy producentów rolnych lub prowadzeniu 
działań w zakresie przygotowania do sprzedaży albo w zakre-
sie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie.

Jeżeli rolnik planuje uczestnictwo w unijnym lub krajowym 
systemie jakości to ta informacja musi się znaleźć w bizne-
splanie.

Biznesplan musi zapewnić uzyskanie docelowej wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa wg podanych wyżej wskaźników, 
zgodność szacunkowych wartości inwestycji w środki trwałe 
z cenami rynkowymi, dostosowanie inwestycji w środki trwa-
łe do zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produk-
cji.

Biznesplan przewiduje inwestycje w środki trwałe o szacun-
kowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% 
kwoty pomocy, zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń 
oraz wyposażenia; pomoc nie może zostać przeznaczona na 
plantacje roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz pro-
wadzenie działów specjalnych – hodowlę zwierząt laborato-
ryjnych, hodowlę ryb akwariowych oraz hodowlę psów lub 
kotów rasowych. Biznesplan musi przewidywać elementy 
wzajemnie ze sobą spójne i zgodne.

Realizacja operacji przyczyni się do restrukturyzacji gospo-
darstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwięk-
szenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzro-
stu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności 
w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie wię-
cej niż równowartość 15 tys. euro i wypłaca się ją w dwóch 
ratach:

1) pierwsza rata – w wysokości 80% całkowitej wartości po-
mocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł

2) druga rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomo-
cy, ale nie więcej niż 12 tys. zł

Przy ustaleniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa bierze się pod uwagę:

1) w przypadku produkcji zwierzęcej – średni stan zwierząt 
w roku składania wniosków o przyznanie pomocy

2) w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głów-
nym w roku składania wniosków o przyznanie pomocy; za 
plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest naj-
dłuższy

3) użytki rolne stanowiące własność rolnika, bądź odda-
ne mu w użytkowanie wieczyste albo dzierżawione z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorzą-
du terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy na okres co 
najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Grunty dzierżawione przez rolnika od innych podmiotów 
uwzględnia się, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

1) w formie aktu notarialnego lub z datą pewną oraz
2) na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy.
Uwzględnia się również użytki rolne do których temu rolni-

kowi przyznano jednolitą płatność obszarową.

Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej administrowanej przez Agencję, w co najmniej 
jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agen-
cji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ogłosze-
nie o naborze wniosków nie później niż 30 dni przed dniem 
planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków. Dzień 
rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypa-
dać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy czym 
termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż  
30 dni. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika 
biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miej-
sce położenia gospodarstwa.   

Opracował:
~ Wiesław Biały 

Restrukturyzacja małych gospodarstw
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~ gmina partnerska

Cologno al Serio to miejscowość, 
położona nad rzeczką Serio, 
w pobliżu Bergamo, w rejonie 

Lombardii we Włoszech. Należy do naj-
starszych włoskich miejscowości. Tutaj 
znajdują się jedne z najstarszych stano-
wisk archeologicznych w całej prowin-
cji Bergamo: pierwsze osady ludzkie 
pochodzą z epoki brązu (sprzed czterech 
tysięcy lat).

Do dzisiaj Cologno al Serio zacho-
wało nienaruszony średniowieczy układ 
urbanistyczny. Stare miasto okalają bro-
niące niegdyś dostępu mury miejskie 
i fosa. Do miasta można było dostać się 
jedynie poprzez cztery dobrze do dziś 
zachowane bramy. W najbardziej okaza-
łej z nich, zwanej Porta Rocca, znajdują 
się dzisiaj biura Urzędu Miejskiego. 

W Cologno warto także obejrzeć po-
chodzący z XV wieku Zamek Liteggio, 
zbudowany przez Viscontiego. Widocz-
ne dzisiaj mury oraz detale architekto-
niczne świadczą o tym, że w przeszłości 
budowla pełniła bardzo silną rolę forty-
fikacyjną. 

W centrum starego miasta znajduje 
się kościół parafialny poświęcony Mat-
ce Boskiej. Zbudowany został w 1745 r. 
według projektu architekta Giana Batti-
sty Caniana, zastępując funkcjonujący 
w tym miejscu już wcześniej kościół. 
Warto zwrócić uwagę na barokową fa-
sadę, kamienne, marmurowe dekoracje. 
Obok stoi stara dzwonnica, która formą 
architektoniczną odbiega od obecnego 
kościoła – jest bowiem od niego znacz-
nie starsza.  

Pierwsze kontakty z samorządem Co-
logno al Serio nawiązaliśmy na Litwie, 

w Ukmerge, podczas tamtejszego Świę-
ta Miasta. Tam spotkaliśmy członków 
Komitetu Współpracy, który społecznie 

działa przy Urzędzie Miasta Cologno. 
Formalnym usankcjonowaniem współ-
pracy było podpisanie listu intencyj-

nego w 2009 r. i umowy partnerskiej – 
w 2010 r. 

Delegacje z Cologno uczestniczą 
w międzynarodowych konferencjach 
organizowanych w ramach Dni Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Na przykład 
w 2013 r. włoska delegacja przedstawia-
ła korzyści płynące dla ich samorządu 
z faktu bycia członkiem Unii Europej-
skiej. Rok później – podczas konferencji 
z udziałem Posłanki do Parlamentu Eu-
ropejskiego Agnieszki Kozłowskiej Ra-
jewicz – z  zaciekawieniem słuchaliśmy 
o tamtejszej lokalnej polityce prorodzin-
nej (w Cologno mieszka i pracuje spora 
grupa imigrantów i uchodźców).  

Natomiast w tym roku nasza delegacja, 
jadąc na Europejskie Spotkanie Orkiestr 
do Rosate, spotkała się z nowo wybra-
ną burmistrz Cologno – Chiarą Drago. 
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim 
naszej współpracy z inwestorami zagra-
nicznymi, różnic w systemach i zakresie 
kompetencji samorządowych oraz ini-
cjatyw na rzecz aktywizowania i inte-
gracji mieszkańców. 

Do Cologno warto pojechać nie tyl-
ko ze względu na unikatowy, średnio-
wieczny charakter miasta. To również 
doskonała baza wypadowa dla tych, któ-
rzy chcieliby zwiedzić leżące nieopodal 
Bergamo czy Mediolan. 

~ ARz

Cologno al Serio – średniowieczna 
architektura, nowoczesne społeczeństwo

Do Cologno 
warto pojechać 

ze względu 
na unikatowy, 

średniowieczny 
charakter miasta

Kościól parafialny

Główna brama wjazdowa, jednocześnie Urząd Miasta
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Minęło dziesięć lat jak w 2006 
roku nasze bractwo po raz 
pierwszy zorganizowało 

pierwsze powojenne Powszechne Oby-
watelskie Strzelanie Niepodległościo-
we, nawiązując do tradycji przedwo-
jennej. Pod pomnikiem wówczas było 
nas niewielu. Przedstawiciele władz 
samorządowych, członkowie bractwa 
i kilkunastu mieszkańców. Scenariusze 
uroczystości zmieniały się, ale idea po-
została taka sama: uczcić pamięć tych, 
którzy polegli, abyśmy my mogli być 
wolni. 

XI obywatelskie strzelanie niepodle-
głościowe w naszym bractwie poprze-
dziła tradycyjnie 11 listopada msza 
święta w Tarnowie Podgórnym, po któ-
rej poczty sztandarowe, przedstawiciele 
stowarzyszeń, władze gminy, młodzież 
szkolna i mieszkańcy udali się w uro-
czystym przemarszu pod obelisk, by od-
dać hołd poległym w walce o wolność. 
Nasze bractwo wystawiło wartę honoro-
wą oraz prowadziło uroczystości. 

Następnie udaliśmy się w towarzy-
stwie przyjaciół i sympatyków na brac-
ką strzelnicę. Gospodarze przygotowali 
poczęstunek, a czas upływał przy śpie-

wie pieśni patriotycznych i piosenek 
żołnierskich. Nie zabrakło tradycyjnych 
rogali marcińskich. Zawody strzeleckie 
strzałem do Tarczy Niepodległościowej 
w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
rozpoczął Poseł Waldy Dzikowski. Ry-
walizowano w kilku konkurencjach m.in. 
o puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgór-

ne Tadeusza Czajki. Wszyscy zwycięscy 
otrzymali nagrody, ale tę najważniejszą – 
Tarczę Niepodległościową – zdobył To-
masz Włodarczak z Kaźmierza.

3 grudnia strzelaniem mikołajkowym 
zakończyliśmy tegoroczny sezon strze-
lecki. Główne trofeum „Tarcza Mikołaj-
kowa” pojechało do Budzynia w rękach 
brata Tadeusza Kabata. 

Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk - Prezes KBS

Kurkowe Bractwo Strzeleckie  

w Tarnowie Podgórnym  organizuje  

Bal Królewski 

21 stycznia 2017 r.

zgłoszenia: brat Waldemar Kubiak  

tel.: 602 217 407 

Serdecznie zapraszamy!

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie

Chyby zapraszają!
SSołtys i Rada Sołecka Chyb serdecznie zapraszają 

na spotkanie noworoczne 6 stycznia 2017 r., początek 
o 17.00 na parkingu przy molo na plaży.

W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych i oczy-
wiście pokaz sztucznych ogni. 

ZAPRASZAMY!
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~ stowarzyszenia

K lub Seniora w Tarnowie Pod-
górnym, podtrzymując tra-
dycję rozpoczętą w roku 

powstania klubu, urządził zabawę 
z okazji „Dnia Seniora”. Spotkaliśmy 
się 12 listopada. Na wstępie zabawy 
bukietami wspaniałych róż, skrom-
nymi upominkami i laurkami życzeń 
podpisanymi przez seniorów obda-
rzyliśmy jubilatki, obchodzące 80-le-
cie urodzin: seniorkę Jankę Grek 
i Helcię Opałkę.

Jubilatki zaprosiły na uroczystość 
najbliższych członków rodziny. Po zło-
żeniu osobistych życzeń rozpoczęli-
śmy zabawę taneczną, którą rozweselał 
muzyką Tadeusz Stypiński. Przy obfi-
cie zastawionych stołach można było 
też posilić się zdrowymi przekąskami, 
smakołykami, wędlinami, sałatkami 
owocowymi i warzywnymi oraz wypie-
kami przygotowanymi przez seniorów. 
O 20.00 raczyliśmy się ciepłym, smacz-
nym obiadem, wspaniałą zupą oraz ko-

tletem z surówką warzywną – te pysz-
ności przyrządzili kucharze pracujący 
w restauracji „Pod Lwem”. Nie zabra-
kło też przebierańców. Dobrej zabawy 
w klubie było pod dostatkiem, lecz co 
wesołe szybko się kończy. Bawiąc się 
do godziny 23.00, zadowoleni, z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną tak 
wspaniałą zabawę, którą zawdzięcza-
my organizatorkom: Prezes klubu Annie 
Grysce i Skarbnikowi Mirze Fące.

~ Kronikarz Józef Przybysz

Jest sobotni wieczór, na dworze ciemno i zimno, a na dużej 
sali Centrum Kultury Przeźmierowo panuje gorąca atmos-
fera. To grupa sześćdziesięciu seniorów z Koła Seniorów 

w Przeźmierowie bawi się na zabawie andrzejkowej, tańcząc 
w rytm melodii bardzo trafnie dobranych i nagłaśnionych 
przez zaprzyjaźnionego dyskdżokeja – pana Krzysztofa.

Wieczór taneczny tradycyjnie rozpoczęliśmy polonezem 
(jak słyszałem, podobno wychodzi nam coraz lepiej). Później 
było już bardziej wesoło, głośno i gorąco. Była też chwila za-
dumy, w której minutą ciszy uczciliśmy zmarłego Mariana Py-
żalskiego, który nie tak dawno bawił się razem z nami. 

W przerwach między wiązankami melodii, przy których 
wszyscy tańczyli, posilaliśmy się pięknie przygotowanymi 
zakąskami i konkretnymi napojami. Były też wspólne śpiewy 
znanych pieśni biesiadnych. Wieczór andrzejkowy zakończy-
liśmy grubo po północy (gdzieś około 2.15). Myślę, że był to 
jak zwykle udany wieczór taneczny, który spędziliśmy w ser-
decznej atmosferze. 

~ Julian Kiełczewski

Andrzejkowy Dzień Seniora

W dniach 17 – 18 grudnia 2016 r. w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedle-
ra w Przeźmierowie będzie miała miejsce Wysta-

wa Okręgowa Gołębi Pocztowych Okręgu Poznań Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Na wystawie zostaną zaprezentowane najlepsze gołębie ho-
dowców z Wielkopolski, spośród których wybrana zostanie 
reprezentacja na Wystawę Ogólnopolską, która odbędzie się 
w dniach 13-15 stycznia 2017 r. w Kielcach.

Zapraszamy do zwiedzania w sobotę od godz. 10.00 do 
19.00 i w niedzielę w godzinach 9.00 – 15.00.

Wstęp wolny.

W imieniu Zarządu Okręgu Poznań PZHGP
~ Janusz Zarzyński, Prezes

Wystawa gołębi pocztowych

W Tarnowie Podgórnym

W Przeźmierowie
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~ stowarzyszenia

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku uczą się, wy-
trwale pracują, poznają najbliższą okolicę, uprawiają 
sport, bawią się i wypoczywają.

Sumiennie uczestniczymy w wykładach, zajęciach poszcze-
gólnych sekcji, wylewamy strugi potu na siłowni, kręgielni, 
jodze, zajęciach rehabilitacyjnych i podczas marszu z kijkami, 
korzystamy z dobrodziejstw Tarnowskich Term. 

Do znudzenia przypominam, że wykłady odbywają się dwa 
razy w miesiącu w LO w Tarnowie Podgórnym, są bezpłatne 
i dostępne nie tylko dla naszych słuchaczy.

W drugiej połowie grudnia, z powodu przerwy świątecznej, 
wykładów już nie będzie. Podaję daty i tematykę na styczeń 
2017: 

- 11 stycznia: prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Jaka jest pol-
szczyzna XXI w.  

- 25 stycznia: lek. med. Wojciech Pieczkowski – Być oby-
watelem w dojrzałym wieku.

W pierwszych dniach listopada 47 słuchaczy prze-
bywało na tygodniowym turnusie wypoczynkowo-
-rehabilitacyjnym w hotelu Jawor w Sarbinowie. 
Po sezonie, miejscowość cicha, wyludniona, za to 
jaki spokój i pogoda odpowiednia na długie space-
ry brzegiem, pięknego o każdej porze roku, morza. 
Oprócz zabiegów i możliwości korzystania z base-
nu, dyrekcja hotelu organizowała nam ciekawe spotka-
nia, wieczorki taneczne i koncerty. Czas wypełniony do granic 
możliwości. Każdemu, co kto lubi. Muszę jeszcze wspomnieć 
o świetnej kuchni. Nie można było schudnąć, mimo dużej ilo-
ści zajęć ruchowych.

U nas gorąco, choć za oknem niekoniecznie

Jak każdego roku, nie zapomnieliśmy o uczczeniu Święta 
Niepodległości. Delegacja naszych słuchaczy wzięła udział 
w uroczystej mszy św. i złożyła kwiaty przy pomniku w Parku 
im. J. Wojkiewicza. Byliśmy również z gratulacjami i życze-
niami dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” z okazji jubile-
uszu 20-lecia.

Andrzejki to nasza wieloletnia tradycja. Te, które odbyły się 
25 listopada, przeszły już do historii. Jestem przekonana, że 
uczestnicy są zadowoleni, a kto nie był, niech żałuje. Zapra-
szamy za rok.

Na przełomie listopada i grudnia grupa turystyczna zorga-
nizowała dwa jednodniowe wyjazdy. Pierwszy do Poznania 
w ramach pogłębiania wiedzy o naszym najbliższym mieście, 
drugi do fabryki bombek w Gnieźnie.

14 grudnia mieliśmy okazję złożyć sobie świąteczne życze-
nia, podzielić się opłatkiem i przypomnieć przepiękne polskie 

kolędy.
Już dzisiaj informujemy zainteresowanych, że pod-
czas 25. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
którą zaplanowano na 15 stycznia, zorganizujemy 
Kącik Wędrującej Książki. Do biura już teraz moż-
na przynosić książki w dobrym stanie – znajdą one 
kolejnych czytelników, można też wybrać coś intere-

sującego do poczytania. 
Wykładowcom, nauczycielom, studentom UTW, dar-

czyńcom i sympatykom życzymy radosnych, rodzinnych, spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku zdro-
wia, spełnienia marzeń oraz realizacji planów i zobowiązań.

~ Maria Zgoła

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Nasze Małe Ojczyzny zwołuje zebranie członków 

stowarzyszenia – 27 stycznia o 19.00 w sali tzw. „starej kotłowni” przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie przy 
ul. Kościelnej 46/48. 

W trakcie zebrania przewidujemy podjęcie uchwały o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzysze-
nie zgodnie z art.42a ustawy o stowarzyszeniach. Zawiadomienie oraz projekt statutu stowarzyszenia, informacja 
o aktywach i pasywach stowarzyszenia zostanie przedstawiony na stronie internetowej – www.przezmierowo.org  

 Za Zarząd Stowarzyszenia
 ~ Leszek Wardeński
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~ stowarzyszenia

„Do boju, boccia…” – VI Jesienny Turniej 
Bocci o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego
Już po raz  szósty, 18 listopada, Sto-

warzyszenie ROKTAR we współ-
pracy ze Szkołą Podstawową im. 

Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, 
pod patronatem Wójta Tarnowa Podgór-
nego i przy wsparciu Wójta Rokietnicy, 
zorganizowało VI Jesienny Turniej Boc-
ci. Na tegoroczny turniej zgłosiło się  
8 organizacji z Powiatu Poznańskie-
go, które miały w swojej reprezenta-
cji jedną lub dwie drużyny, składające 
się z trzech lub czterech zawodników.  
W sumie w rozgrywkach brało udział 14 
drużyn.  

Turniej rozpoczął się od uroczystego 
wprowadzenia drużyn przez wolonta-
riuszy, uczniów Szkoły Podstawowej. 
Na płycie boiska pojawiali się kolejno 
reprezentanci: Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRO-
MYK” w Konarzewie (2 drużyny), WTZ 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK”  filia 
w Otuszu (1 drużyna), WTZ przy Sto-
warzyszeniu Dzieci i Młodzieży „Ra-
zem” w  Drzązgowie (2 drużyny), WTZ 
przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych w Mu-
rowanej Goślinie (2 drużyny), WTZ 
przy Wielkopolskim Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu w Owińskach (2 
drużyny), Zespołu Szkół Specjalnych nr 
101 w Poznań (1 drużyna), Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym (2 drużyny) i WTZ przy 
Stowarzyszeniu Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „ROKTAR” w Bara-
nowie (2 drużyny). Następnie wicepre-
zes Stowarzyszenia Wanda Koralewska 
przywitała gości: Wójta Tarnowa Pod-
górnego Tadeusza Czajkę, Zastępcę Dy-
rektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu Wojciecha Móla, 
Sołtysa Baranowa Mieczysława Pacz-
kowskiego, Menagera Klubu Fitness 
ROSFIT przy Rokietnickim Ośrodku 
Sportu Katarzynę Marciniak oraz Rad-
nych Gmin Tarnowo Podgórne i Rokiet-
nica, przedstawiciela Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym, a przede wszystkim zawodni-
ków, rodziców i opiekunów. W trakcie 
turnieju dołączyli do nas: I Zastępca 
Wójta Tarnowa Podgórnego Ewa Nosz-

czyńska-Szkurat, Sekretarz Gminy Ro-
kietnica Danuta Potrawiak i właściciel 
„Lusowskiego Zdroju” Ryszard Woź-
niak. Oficjalnego otwarcia Turnieju do-
konał Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, 
który życzył wszystkim zawodnikom 
wygranych meczy. Po przedstawieniu 
zasad Turnieju przez sędzię głównego 
Alicję Nazaruk przyszedł czas na poczę-
stowanie wszystkich pysznym tortem, 
ufundowanym przez firmę Glutenex 
z Sadów. Wysłuchaliśmy też występu 
wokalnego uczestnika naszego Warsz-
tatu Krzysztofa Sadka, który zaśpiewał 
utwór „Do boju Boccia…”. Potem przy-
szedł czas na pierwszą turę rozgrywek. 
Mecze były rozgrywane równocześnie 
na czterech boiskach, w systemie pu-
charowym. W wyniku losowania dru-
żyny zostały przydzielone do 4 grup, 
gdzie każda drużyna grała z każdą. 
Drużyny zajmujące pierwsze miejsca 
w grupie weszły do półfinałów. Mecze 
o III i I miejsce zostały rozegrane po 
przerwie regeneracyjnej. Po emocjonu-
jącym meczu o pierwsze miejsce wszy-
scy zawodnicy ponownie ustawili się na 
płycie boiska, gotowi do uroczystego 
zakończenia Turnieju. W pierwszej ko-
lejności  Zastępca Dyrektora Wojciech 
Mól i Prezes Stowarzyszenia Małgorza-
ta Wilga-Siemkowicz wręczali dyplomy 
za udział, a Sekretarz Gminy Rokietnica 
wręczała nagrody. Następnie Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat i Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Maria Sta-
chowiak wręczały dyplomy i puchary za  
poszczególne miejsca. 

IV miejsce zajęła drużyna z Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 101 w Pozna-
niu, III miejsce drużyna z WTZ w Ko-
narzewie – zespół II, II miejsce zajęła 

również drużyna z WTZ w Konarze-
wie – zespół I. Na najwyższym stop-
niu podium stanęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Podgórnym 
– zespół II.  Na zakończenie VI Jesien-
nego Turnieju o Puchar Wójta Tarnowa 
Podgórnego zrobiliśmy tradycyjnie pa-
miątkowe zdjęcie.

Turniej odbył się przy wsparciu spon-
sorów: Wójta Tarnowa Podgórnego, któ-
ry ufundował puchary za I, II, III miej-
sce oraz posiłek regeneracyjny, SP im. 
Jana Pawła II, która ufundowała puchar 
za IV miejsce, Wójta Gminy Rokietnica, 
który ufundował nagrody dla zawodni-
ków, Przemysława Kamińskiego, wła-
ściciela firmy Usługi  Transportowe - 
Roboty Ziemne i Marcina Siemkowicza, 
właściciela firmy MAR – BUD, którzy 
również ufundowali nagrody dla za-
wodników. Andrzej Kawa z firmy Glu-
tenex przygotował słodki poczęstunek 
dla wszystkich. Dziękujemy sponsorom, 
rodzicom, opiekunom, a także wolonta-
riuszom, którzy chętnie angażowali się 
w pracę i pomagali zawodnikom pod-
czas całego turnieju.

Do zobaczenia za rok na VII Jesien-
nym Turnieju Bocci.

~ Elżbieta Kram
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~ wspomnienie

W środę 2 listopada 2016 r. zmarł Julian Leonhard, 
człowiek, który niemal całe swoje długie dojrza-
łe życie mieszkał w Przeźmierowie, tworzył histo-

rię tej miejscowości. Znało go nie tylko starsze pokolenie, ale 
również młodzi, do dziś bowiem określenie „U Leonarda” jed-
noznacznie określa zespół budynków handlowo-usługowych 
przy ul. Rynkowej, na wprost zjazdu z wiaduktu. W tym pa-
wilonie był dawniej sklep spożywczy, którego pan Julian był 
właścicielem, a później przez długie lata kierownikiem.

Julian Leonhard urodził się 
2 marca 1917 r. w Jarocinie. 
W roku 1925 rodzina przenio-
sła się do Poznania, a w 1934 
r. Wanda Leohnard była wśród 
nabywców działek parcelowa-
nych wówczas gruntów Zbi-
gniewa Plucińskiego w Prze-
źmierowie. Rodzina wybrała 
dużą działkę, położoną między 
dzisiejszymi ulicami Poznań-
ską, Rynkową i Leśną, wybudo-
wała dom i w 1935 r. przeniosła 
się do Przeźmierowa. Równole-
gle po drugiej stronie ul. Rynko-
wej postawili imponujący jak na 
tamte czasy murowany pawilon, 
w którym bracia Julian i Teo-
dor prowadzili jedyny w wiosce 
skład kolonialny.

 19-letni Julian w 1936 r. 
uzyskał świadectwo ukończenia 
3-letniej szkoły handlowej i roz-
począł pracę w poznańskiej firmie „Edward Wujec”. Pracował 
tam do 1939 r., aż do początku niemieckiej okupacji. Zmo-
bilizowany w kampanii wrześniowej dostał przydział do jed-
nostki wojskowej w Międzyrzecu Podlaskim (lubelskie). Nim 
tam dotarł miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie. Spod 
Warszawy wrócił więc do domu. W czasie II wojny światowej 
Przeźmierowo było zajęte przez Niemców i przemianowane 
na Neusiedeln, okupanci wyrugowali mieszkańców z więk-
szych budynków, nazwę Rynkowa zmienili na Marktstrasse, 
skonfiskowali także sklep Leonhardów. Od 1940 r. do stycznia 
1945 r. Julian Leonhard z niemieckiego nakazu pracował tam 
jako sklepowy. Niechętnie opowiadał o tych mrocznych cza-
sach, a pytany czy pomagał Polakom, skromnie odpowiadał, 
że był u Niemca tylko subiektem. Do dziś w Przeźmierowie 
żyją ludzie, którzy mogą zaświadczyć, że nie głodowali w cza-
sie wojny tylko dlatego, że z wiadra z marmeladą czy z pojem-
nika z łojem do smarowania i omasty p. Julianowi udawało 
się wyskrobać dodatkową porcję. Swą pracą zyskał tak wielką 
sympatię mieszkańców, że powojenne władze przekazały mu 
sklep z powrotem. Wraz z bratem Teodorem byli jego właści-
cielami do 1947 r., gdy w ramach akcji „Bitwa o handel” sklep 
został przejęty i znacjonalizowany przez komunistyczne wła-
dze. Z tego powodu Julian wraz z żoną Emilią wyprowadzili 
się do Bydgoszczy. W 1952 r. zdecydowali się jednak wró-
cić do Przeźmierowa, a Julian Leonhard został kierownikiem 

sklepu w poznańskiej sieci MHD. W 1953 r. wrócił do swo-
jego sklepu w Przeźmierowie, lecz był w nim tylko kierow-
nikiem, handel w Przeźmierowie całkowicie przejęła bowiem 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnowie Pod-
górnym. Sklepem spożywczym w Przeźmierowie Leonhard 
kierował przez niemal ćwierć wieku, do 1977 r. A były to cięż-
kie dla handlu czasy. Brakowało absolutnie wszystkiego. Póź-
niej, gdy był już na emeryturze, aż do 1985 r. nadal spotkać 
go można było za ladą. Zapewne po ojcu Mieczysławie odzie-

dziczył naturę społecznika, gdy 
bowiem w 1954 r. zlikwidowano 
gminy i Przeźmierowo zostało 
siedzibą gromady, podczas inau-
guracyjnej sesji 23 grudnia 1954 
r. Leonhard został pierwszym 
przewodniczącym Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Przeźmie-
rowie. Gromada Przeźmiero-
wo obejmowała wsie: Barano-
wo, Batorowo, Chyby, Swadzim 
i Wysogotowo, a siedzibą GRN 
był budynek przy ul. Leśnej 55. 
W drugiej kadencji, w latach 
1958-1962, Julian Leonhard był 
jednym z trzech członków pre-
zydium GRN.

 W tych latach głównym 
zadaniem władz lokalnych była 
troska o rozwój swoich miej-
scowości. To właśnie podczas 
kadencji Leonharda budowano 
w Przeźmierowie remizę Ochot-

niczej Straży Pożarnej, świetlicę, powstała koncepcja budo-
wy szkoły, wytyczano nowe ulice, prowadzono elektryfikację 
wsi. W domowym archiwum Leonharda do dziś zachowały się 
dowody wpłat poszczególnych mieszkańców na elektryfika-
cję. Jest także wiele innych, ciekawych dokumentów minionej 
epoki, jak choćby wniosek o talon na rower, by jako przewod-
niczący GRN mógł sprawniej wykonywać swoje obowiązki. 
Leonhard talon na rower pozyskał, a rachunek za ten służbo-
wy pojazd, kupiony za prywatne pieniądze, nadal jest przecho-
wywany. Wśród mieszkańców zachowało się jednak przede 
wszystkim wspomnienie o spokojnym, uprzejmym i zawsze 
życzliwym kierowniku sklepu, który potrafił uspokoić długą 
kolejkę po chleb, margarynę, czy inne towary, jakich w tych 
latach zawsze brakowało. W pamięci został mi epizod z cza-
sów, gdy jeździliśmy do Przeźmierowa i budowaliśmy swój 
dom. Widząc moją żonę w ciąży pan Leohnard sprzedał nam 
bochenek chleba, mimo że nie byliśmy na pieczywo zapisani 
(sic!). Zawsze umiał rozmawiać z ludźmi, był czuły na ich tro-
ski i kłopoty, służył radą i pomocą również po zakończeniu ak-
tywności zawodowej dopóty, dopóki pozwalało mu zdrowie. 
Żył pracowicie ponad 99 lat, pod koniec długiego życia tro-
skliwie opiekując się ukochaną, chorą żoną. Spoczął na cmen-
tarzu w swoim Przeźmierowie, jego pogrzeb odbył się w sobo-
tę 5 listopada 2016 r. 

~ Kazimierz Marchlewski

 Julian Leonhard (1917-2016)
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~ stowarzyszenia

Z jednej strony organizacje poza-
rządowe, poszukujące osób do 
pomocy w działaniach. Z dru-

giej – ręce i umysły gotowe do działa-
nia. W teorii wszystko pasuje. A jed-
nak w praktyce wolontariat niejedno 
ma imię. O różnych punktach widze-
nia działalności społecznej rozmawia-
li uczestnicy Kawiarenki obywatelskiej 
„Wolontariat w organizacjach pozarzą-
dowych”, która odbyła się 18 listopada 
w Tarnowie Podgórnym. Przy jednym 
stole zasiedli przedstawiciele stowarzy-
szeń i fundacji z Tarnowa Podgórnego, 
Suchego Lasu i Komornik, a także po-
tencjalni wolontariusze. Organizatora-
mi były uczestniczki projektu “Do Star-
tu! Gotowi? Start!” Fundacji NIWA: 
Agnieszka Rzeźnik, Maja Stępień, Bar-
bara Wypuszcz, Aleksandra Czarczyń-
ska-Orchowska i Monika Karolewska.

Kilka słów wprowadzenia wygłosiła 
prezes Wielkopolskiej Rady Koordy-
nacyjnej – Związku Organizacji Poza-
rządowych Justyna Ochędzan, która na 
początku przedstawiła genezę wolon-
tariatu. Zwróciła także uwagę na różne 
motywy angażowania się w działalność 
społeczną, co stało się punktem wyj-
ścia do dalszej dyskusji. Wolontariat nie 
musi być bowiem rozszerzeniem życia 
zawodowego – często jest odskocznią 
od codziennych obowiązków domo-

wych czy służbowych. A od-
krycie rzeczywistych moty-
wów działania jest jednym 
z kluczy do satysfakcjonują-
cej współpracy organizacji 
z wolontariuszami.

Różne motywy do działa-
nia wiążą się nierozerwalnie 
z różnymi oczekiwaniami: 
wolontariuszy wobec orga-
nizacji i odwrotnie: organi-
zacji wobec ochotników. Jedynie pre-
cyzyjne określenie tej relacji pozwoli 
uniknąć późniejszych rozczarowań. 
Ale – jak podkreślali uczestnicy Ka-
wiarenki – nie jest to łatwe, ponieważ 
dla jednych rozwieszanie plakatów jest 
wystarczająco angażującym zajęciem, 
a dla innych – nawet powierzenie od-
powiedzialności za duże wydarzenie 
może nie satysfakcjonować. Warto też 
zawczasu rozpoznawać talenty i umie-
jętności wolontariuszy i proponować 
ich wykorzystanie w działalności na 
rzecz realizacji celów organizacji. 
Czyste, jasno określone i adekwatne 
do oczekiwań zasady współpracy za-
procentują obustronnym zrozumie-
niem, a co za tym idzie płynną realiza-
cją celów organizacji.  

Na koniec poruszono ważną kwestię 
dziękowania za zaangażowanie. Często 
jest ono pomijane, zapominane, lekce-

ważone, a przecież każdy chce zostać 
zauważonym i docenionym. Jasnym 
jest, że podziękowanie może mieć róż-
ny wymiar, czasami wystarczy zwykłe 
„dziękuję”. Wyrażone z szacunkiem po-
dziękowanie buduje pozytywny obraz 
organizacji i jej członków, dając rów-
nież szansę na ponowne włączenie się 
do współpracy, kiedy tylko zajdzie taka 
potrzeba. 

Rozmowa na temat pielęgnowania 
długotrwałych relacji z wolontariusza-
mi zakończyła Kawiarenkę. Spotkanie 
było przede wszystkim okazją do dzie-
lenia się własnymi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami - w niemal każdej orga-
nizacji potrzebni są przecież ochotnicy 
do pracy. Warto słuchać i podpatrywać 
jak inni współpracują z wolontariusza-
mi, bo warto korzystać ze sprawdzonych 
wzorców. Kawiarenka w Tarnowie Pod-
górnym stała się taką platformą do wy-
miany doświadczeń i opinii.  ~ ARz

W sobotę, 3 grudnia, przy Pasa-
żu w Przeźmierowie miesz-
kańcy Gminy Tarnowo Pod-

górne zorganizowali PIKOD, czyli Punkt 
Informacyjny Stowarzyszenia Komitet 
Obrony Demokracji. Stoisko odwiedzi-
ło kilkaset osób, które miały możliwość 
zapoznania się z misją i celami statuto-
wymi Stowarzyszenia, bieżącymi akcja-
mi i działaniami. Była to również forma 
wsparcia przez mieszkańców niedawnej 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne, wyrażającej sprzeciw wobec wpro-
wadzanej reformy edukacji, tj. likwidacji 
gimnazjów. 

Bardzo owocne były również dyskusje 
z mieszkańcami Przeźmierowa, zarówno 
sympatyzującymi ze Stowarzyszeniem 
jak i tymi, których przekonywaliśmy do 
wdrażania pełnego społeczeństwa oby-
watelskiego, również w naszej Gminie. 

PIKOD w Przeźmierowie

Dla osób chcących śledzić na bieżąco lub 
włączyć się aktywnie w naszą działal-
ność proponujemy strony wlkp.ruchkod.

pl i www.facebook.com/groups/KOD.
Wielkopolskie/.

 ~na

Fot. Jolanta Zujewska, Tomasz Wojciechowski

Wolontariat niejedno ma  imię
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~ porady

Dziś modny makijaż na nadchodzący świąteczny i kar-
nawałowy czas migocze i błyszczy. 

Błyszczy brokatem, perłą, złotem. Lśniące drobin-
ki ożywiają cerę i sprawiają, że jest świeża. Z taką promienną 
twarzą od razu chce się tańczyć!

W tym sezonie wybierz odcienie fioletów, wina, różu, błę-
kitu i koniecznie łącz je ze srebrem lub złotem. Takiej palety 
barw używaj do mocnego, zdecydowanego podkreślenia oczu. 
Natomiast usta pomaluj delikatnie: mogą być złotawe, sre-
brzyste lub bladoróżowe, ale koniecznie z połyskiem – obo-
wiązkowym w tym karnawale. 

Przygotuj twarz do makijażu i wklep najpierw krem na 
dzień. Już na tym etapie możesz wybrać kosmetyk z drobin-
kami złota – odbijając światło, zatuszuje on niedoskonałości 
cery. Ale to nie jedyna zaleta połyskliwych okruszków. 

Teraz czas na rozświetlające kosmetyki, które nadadzą two-
jej cerze metaliczny, niemal posągowy wygląd. Możesz je na-
kładać na całą twarz lub tylko na te partie, które chcesz zaak-
centować, np. Kości policzkowe, owal twarzy, brodę.

Masz cerę bez zarzutu – wybierz rozświetlacz pudrowy 
i kładź go bezpośrednio na skórę; transparentny, jeśli skóra ma 
ładny odcień; lekko brązujący, gdy jesteś blada.

Cera tłusta i mieszana wymaga podkładu. Wygodny w uży-
ciu jest rozświetlający podkład w kompakcie. Nakładany wil-
gotną gąbką delikatnie tuszuje niedoskonałości cery, dodaje jej 
lekkiego połysku. Ale gdy chcesz pokryć nawet znaczne nie-
równości, nakładaj podkład suchą gąbką lub po prostu opusz-
kami palców.

Blask na powiekach powiększa optycznie oczy. 
Cienie z brokatowymi drobinkami lśnią trzy razy mocniej od 
perłowych! Połóż taki cień na całą górną powiekę, aż po brwi, 
oraz na dolną i pod nią (nawet na część policzka). Uznasz, że 
blasku jest za dużo? Wypróbuj inną wersję: pomaluj powie-
ki różowym lub błękitnym matowym cieniem i obwiedź oczy 
kreską zrobioną brokatową kredką. Będą lśnić intrygująco.

Szukasz jeszcze innego pomysłu? Użyj błyszczyku, nakłada 
się go teraz nie tylko na usta. Nowością są błyszczyki do po-
wiek pozostawiające na nich migoczący pył.

Do tak zrobionego oka pasuje nie tylko czarny tusz. Możesz 
pomalować rzęsy mascarą w kolorze np. Turkusu lub fuksji 

Błyszczący makijaż 

– będziesz zaskoczona nowoczesnym efektem takiego maki-
jażu. 

Twoje usta powinny być pełne bardzo sexy. Mają wyglądać 
jakby byty wilgotne, a taki makijaż zrobisz tylko za pomocą 
błyszczyku. Może być w pudełeczku – wtedy ma gęstą, kre-
mową konsystencję i bez trudu nakłada się go palcami. Prepa-
raty w podłużnych pojemniczkach z aplikatorami są bardziej 
płynne. Delikatna konsystencja kosmetyków sprawia, że usta 
są gładkie, miękkie, dobrze nawilżone.

Najnowsze błyszczyki z drobinkami brokatu są niezwykle 
dekoracyjne. Wystarczy lekko podkreślić usta konturówką 
i nałożyć błyszczyk, by lśniły tysiącem refleksów. Taki maki-
jaż nosi się już także w dzień. Wieczorem usta możesz poma-
lować mocniej, kładąc błyszczyk na kolorową pomadkę.

Zachęcam wszystkie panie do zabawy błyszczącymi kosme-
tykami w czasie świąt, sylwestra i karnawału. Umiejętnie za-
aplikowany połysk na naszej twarzy sprawi, że będziemy wy-
glądać bardziej tajemniczo i zmysłowo w ten magiczny dla 
nas czas.

Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Na 66. akcję honorowego krwiodawstwa, która odby-
ła się  w Tarnowie Podgórnym, przyszło 136 osób, z 
czego – po wywiadzie lekarskim – krew oddało 114 

osób, w tym 37 kobiet. 24 osoby oddały krew po raz pierwszy. 
4 osoby zapisały się do bazy dawców szpiku. Zebrano 49 li-
trów krwi – to oznacza, że na rzecz poznańskiego Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazaliśmy 
już prawie 4 052 litry krwi. 

– Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w propagowanie 
informacji o akcjach honorowego krwiodawstwa w Tarnowie 

Podgórnym – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia Dar Serc, orga-
nizatora akcji. – Szczególne podziękowania składam księżom 
proboszczom naszej Gminy, którzy w kościołach ogłaszają ter-
miny kolejnych akcji.

Za propagowanie idei krwiodawstwa Minister Zdrowia 
przyznał Wojciechowi Janczewskiemu odznakę „Honoro-
wy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”. Została 
ona wręczona 26 listopada w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.  ~ ARz

Prawie 50 litrów krwi!
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~ porady

Tak, tak, już niedługo zasiądziemy przy wspólnym sto-
le... rodzinnie. Będzie choinka, będą prezenty, kolędy, 
będzie świątecznie i magicznie. Będzie opłatek, życze-

nia, potrawy wigilijne.
Ale czy pamiętamy o tym, że w wigilijny wieczór, przemówią 

do nas zwierzęta ludzkim głosem? I co wtedy usłyszymy? Dobre 
słowo czy też krytykę? Co powie nam Burek, Łatek czy Perełka?

A dlaczego mnie nie wysterylizowałeś? Dlaczego muszę ro-
dzić, a moje maluchy rozdajesz, gdzie się tylko da? Sprawdza-
łeś, czy moje dzieci-szczeniaczki nie wiszą na łańcuchach? Czy 
mieszkają w starych, zimnych budach bez słomy czy też grzeją 
dupki w ciepłym mieszkanku? A może ja nie chcę rodzić? Może 
chcę być zdrowa, nie chorować na raka listw mlecznych, raka 
macicy czy też mieć ropomacicze, kiedy mnie nie dopuszczasz 
do rozrodu? Dlaczego nie kochasz mnie tak jak ja ciebie? Ja 
kocham ciebie bardziej niż siebie samego. Oddaję ci całe swoje 
bardzo krótkie życie. Szanuj mnie, zadbaj o mnie, ja mam na-

prawdę bardzo małe wymagania. Kochaj mnie, głaskaj, przytu-
laj, daj mi dobrą karmę, wodę, ciepłe miejsce do spania i space-
ry na smyczy, abym czuł, że jesteśmy jednością.

I zadbaj o moich przyjaciół, jakimi są koty. My w sumie się 
lubimy, jeżeli nikt nas nie nauczy nienawiści do kotów. Koty 
są bardzo pożyteczne, one bronią nas przed myszami i szczu-
rami, które roznoszą choroby. Koty mają małe potrzeby. Tak-
że trzeba je sterylizować i kastrować, aby nie namnażały się 
niepotrzebnie. Muszą także mieć ciepły kącik, dobre jedzonko 
i troszkę miłości. Z kotami nie potrzeba wychodzić na spacer-
ki, ale pogłaskać i przytulić należy, obowiązkowo.

Jeżeli dbamy o swojego psa czy kota, wigilijnego wieczoru 
nie musimy się obawiać. Możemy usiąść do stołu i pośpiewać 
kolędy. Wigilia to piękny czas, kiedy cała rodzina jest razem. 
Bo naszą rodziną są także zwierzęta. Pamiętajmy o tym, że to 
są stworzenia boże i winni jesteśmy im opiekę.

~ Elżbieta Jaźwiecka

Ostatnia szansa na dokonanie od-
pisów podatkowych w tym roku.

Wiele zmian, które mają miej-
sce w naszej codzienności, wywołują na-
sze emocje. Jedne są pozytywne, inne 
niekoniecznie. Jedną z nich jest co bę-
dzie, jak przejdę na emeryturę. Każdy 
z nas kiedyś znajdzie się w takiej sytuacji 
prędzej czy później. Ci, co znajdą się prę-
dzej, nie mają już dużego pola manewru, 
ale i oni mogą pomyśleć o swojej przy-
szłości w kontekście możliwości finanso-
wych. W znacznie lepszej sytuacji znaj-
dują się ludzie młodzi. Co zatem robić, 
aby na zakończenie kariery zawodowej 
nie zostać na garnuszku dzieci z głodową 
emeryturą.

Prawda jest jak zwykle trudna, aby 
nie powiedzieć bolesna – trzeba zadbać 
o nią samemu. Możliwości jest wiele. 
Niektórzy odkładają we własnym za-
kresie zakładając lokaty bankowe. Ta-
kich jest wielu: ze statystyk wynika, że 
Polacy zgromadzili już w oszczędno-
ściach bankowych niebagatelną kwotę. 
Oszczędności gospodarstw domowych 
w I kw. 2016 roku w ujęciu nominalnym 
wyniosły 11,2 mld zł. Można i tak. Inni 
klienci deklarują, że jako zabezpiecze-
nie emerytalne pieniądze lokują w nie-
ruchomości, jednak rynek ten podle-
ga również dużym wahaniom i ryzyku. 
Jeszcze inni natomiast optymistycznie 
mówią, że albo nie myślą o niej wcale 
(co zdaje się być nieprawdą), albo do 
niej nie dożyją i nie mają w związku 
z tym takiego problemu. 

Co zatem zrobić, aby nie poddawać się 
niebezpieczeństwom związanym z inwe-
stowaniem w swoją emeryturę? Odpowie-
dzią na to pytanie może być możliwość 
skorzystania z programów emerytalnych 
dla Polaków pod postacią inwestowania 
części swoich dochodów w Indywidual-
ne Konto Emerytalne  lub Indywidual-
ne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. 
Oba programy nastawione są na długo-
okresowe odkładanie pieniędzy na zasa-
dzie inwestowania w Ubezpieczeniowe 
Fundusze Kapitałowe, które w szczególe 
omówię w kolejnych artykułach. Różnią 
się jednak konstrukcją samego programu. 

Indywidualne Konto Emerytalne 
(IKE) to sposób na oszczędzanie pie-
niędzy z promesą, że w wieku 60 lat 
uzyskacie Państwo kapitał, który wpła-
ciliście, powiększony o potencjalne zy-
ski z inwestowania bez żadnych opłat 
w postaci podatków od zysków kapi-
tałowych, mówiąc krótko dostaniecie 
wszystkie pieniądze jakie znajdą się na 
tym koncie. Program przeznaczony jest 
dla wszystkich, jednak istnieją tu limi-
ty górne wpłat w danym roku i stanowią 
one trzykrotność średniego miesięcz-
nego wynagrodzenia (w ciągu 2016 r. 
maksymalnie można dokonać wpła-
ty 12 165 zł). Oczywiście jest to górna 
granica wpłat. Do programu pieniądze 
można wpłacać w sposób systematycz-
ny tzn. miesięcznie lub wpłaty mogą być 
nieregularne i dostosowane do indywi-
dualnych możliwości klientów.

Natomiast Indywidualne Konto Zabez-
pieczenia Emerytalnego (IKZE) to pro-
gram oszczędzania na emeryturę, z któ-
rego korzyści są natychmiastowe. Oprócz 
inwestycji w Ubezpieczeniowe Fundusze 
Kapitałowe generuje nam coroczne odpi-
sy podatkowe, które można inwestować 
ponownie w program lub przeznaczyć na 
inne cele. Tu jednak ze względu na szcze-
gólnie duże zarobki w postaci odpisów, 
maksymalna kwota, jaką możemy rocz-
nie przeznaczyć na ten program, to za-
ledwie 1,2 średniej krajowej, co w 2016 
roku stanowi 4 866 zł. Oczywiście wpła-
ty mogą być znacznie niższe, dostosowa-
ne do możliwości każdej osoby. Program 
trwa do 65 roku życia, a na jego koniec 
przy realizacji wypłaty obciążony jest 
podatkiem zryczałtowanym 10% (a nie 
jak podatek Belki dwa razy więcej). Pro-
gram IKZE w zależności od progu podat-
kowego, w którym się Państwo znajdu-
jecie, generuje odpis roczny od wpłaty 
18-32 % minus koszt programu, co daje 
zarobek rzędu 12 lub 26% tylko z odpi-
su, nie patrząc na inwestycje w fundusze. 
W porównaniu z lokatami widać różnicę 
gołym okiem.

Oba rozwiązania, które dzisiaj omówi-
łem, są szczególnie interesujące dla ludzi, 
którzy nie mają smykałki lub zacięcia do 
inwestowania samodzielnego i szukają 
rozwiązań, które ich w tym wyręczą a lo-
kata bankowa na poziomie 2-3% ich nie 
zadowala. 

Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji                                                                                                      
Dariusz R. Jóźwik, jozwik.dariusz@live.com 

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia

Myślisz o emeryturze?
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Jak nie przytyć w czasie Świąt?
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas spędzany 

w gronie najbliższych, podczas wspólnych spotkań przy 
stole, na którym smakowite świąteczne potrawy zachę-

cają do konsumpcji. Wtedy pozwalamy sobie zjeść więcej, 
„przecież świąteczne potrawy spożywa się tylko raz w roku.” 
Jednak kilka dni nieograniczonego jedzenia może zaowoco-
wać zwiększeniem obwodu pasa i dodatkowymi kilograma-
mi. Jeśli dbamy o prawidłową masę ciała powinniśmy zwracać 
uwagę na to, co i w jakiej ilości trafia na nasz talerz. 

Przede wszystkim nie stosujmy restrykcyjnego postu przez 
cały dzień, a unikniemy wilczego apetytu w czasie kolacji. 
Zjedzmy śniadanie (np. owsiankę z owocami, która nasyci 
i doda energii) i lekki obiad w postaci zupy czy gotowanej 
ryby z warzywami.

Siadając do kolacji zacznijmy od dań mniej kalorycznych 
np. barszczu, surówek, kapusty z grzybami. Wtedy bardziej 
kalorycznych, smażonych potraw w panierce zjemy mniej. 
Warto również nałożyć sobie na talerz od razu wszystko to, co 
planuje się zjeść – daje to większą kontrolę nad ilością spoży-
wanego jedzenia. Co ciekawe nawet rozmiar talerza ma zna-
czenia – na mniejszy nakładamy mniejsze porcje, a jedzenia 
wydaje się więcej. 

Nie spieszmy się podczas jedzenia, delektujmy się każdym 
kęsem i wyglądem dania, czyli jedzmy „uważnie”. Wolne 

i uważne spożywanie potraw powoduje, że szybciej odczuwa-
my sytość.

Warto również pamiętać o wypijaniu co najmniej 2 l pły-
nu, najlepiej w postaci wody lub herbat – zielonej, czerwonej, 
owocowej. Odstawmy soki owocowe ze względu na dużą ilość 
cukru, czyli niepotrzebnych kalorii. Przed posiłkiem dobrze 
jest wypić szklankę wody z cytryną, która wypełni żołądek 
i pozwoli zjeść mniej.

Dobrym nawykiem będzie unikanie w czasie Świąt jedzenia 
potraw codziennych. Chleb nie jest potrawą wigilijną, można 
więc spożywać go mniej w tym okresie. Część tradycyjnych 
świątecznych przysmaków warto przygotować w wersji die-
tetycznej, np. ograniczmy liczbę dań smażonych, na korzyść 
grillowanych, duszonych, pieczonych w rękawie. Warto do sa-
łatek zamiast majonezu, dodać jogurt naturalny lub wymiesza-
ny z majonezem light. Nie zapominajmy również o słodkich 
smakołykach, które w święta można zjeść, ale warto nałożyć 
sobie mały kawałek, a ciast z kremem unikać.

Po obfitej kolacji idźmy na wspólny spacer z rodziną. Za-
wsze jest to kilka spalonych kalorii, a po pobycie na świeżym 
powietrzu będziemy czuli się znacznie lepiej.

~ mgr Sylwia Karbowska
Dietetyk kliniczny 

www.bomedica.com.pl

Od września uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym realizowali założenia projektu eduka-
cyjnego pt. Śniadanie Daje Moc, w ramach którego 

powstały Klasowe Kluby Śniadanie Daje Moc. Uczestnicząc 
w specjalnie przygotowanych przez nauczycieli interaktyw-
nych zajęciach, uczniowie zdobywali cenne informacje na 
temat zdrowego odżywiania. Ponadto dzieci poznały 12 naj-
ważniejszych zasad, dzięki którym odkryły, jak określone 
składniki znajdujące się w produktach spożywczych wpływa-
ją na funkcjonowanie ich organizmu. 

Projekt został zakończony zorganizowaniem Dnia Śniada-
nie Daje Moc. Na ten moment uczniowie czekali już od po-
czątku projektu, dopytując kiedy nadejdzie i planując jego 
przebieg. Wszyscy bardzo cieszyli się, że mogą samodzielnie 
przyrządzić pyszne oraz zdrowe smakołyki. Dzieci przyniosły 
do szkoły wszystkie niezbędne przybory kuchenne, a przede 
wszystkim pełnowartościowe składniki do tworzenia pysz-
nych przekąsek. No i zaczęło się: pomidor, ogórek, rzodkiew-
ka, sałata – żadne zdrowe produkty nie były dzieciom obce! 
A im więcej, tym smaczniej. Dzieci przy pracy pamiętały 
oczywiście o stosowaniu odpowiednich zasad higieny, dlatego 
przed i po pracy bardzo dokładnie umyły ręce. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów, po-
wstały nie tylko wartościowe, ale i kolorowe kanapki, które 
smakowały jak nigdy dotąd. Zajęcia zwieńczone były zjedze-
niem deseru: samodzielnie przygotowanej sałatki owocowej 

oraz wypiciem koktajlu truskawkowo-malinowego. Wszyscy 
świetnie się bawili i dzielili się wynikami swojej pracy z kole-
gami i koleżankami.

Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji projektu Śniadanie 
Daje Moc, nawyki żywieniowe dzieci będą lepsze, a wybory 
produktów bardziej świadome i przemyślane. Wiedza, którą 
zdobyły dzieci podczas cyklu zajęć pomogła im zrozumieć, że 
zdrowe odżywianie również może być smaczne. 

Oprac. D. Koralewska, B. Drab,  
A. Dzieciątkowski, M. Kwiatkowski

Zdrowe produkty to podstawa  
– robienie śniadanka to świetna zabawa!
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Zimowy, świąteczny, magiczny czas z książką z… Bi-
blioteki, bo: 

Książka – to środek przekazu wartości poznawczych, 
estetycznych, etycznych, a przede wszystkim środek, umożli-
wiający poszerzanie wiedzy, zainteresowań, doskonalenie tak 
potrzebne w szybko zmieniającym się dzisiaj współczesnym 
świecie i oczywiście rozrywka dla każdego.

Książka – remedium na problemy współczesnego świata, 
możliwość przeniesienia w świat przyjazny, to podróż bez po-
trzeby wyruszania z domu, dla wszystkich zmęczonych rutyną 
dnia codziennego.

Książka – nie tylko podręcznik, ale przyjemna forma spę-
dzania wolnego czasu dla wszystkich, również dla tych, któ-
rzy od czasów szkolnych „uciekali od książek”. To także alter-
natywa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą 
uprawiać różnych sportów, wycieczek rowerowych czy innej 
formy ruchu, to możliwość oderwania się od choroby, proble-
mów zdrowotnych lub innych, to lek na samotność.

Audiobook (książka mówiona) – to trochę inna forma książ-
ki dla tych, którzy chcą dać odpocząć oczom. To także do-
skonałe rozwiązanie dla osób zabieganych i zapracowanych, 
dla tych, którzy nie mają czasu usiąść i poczytać. To ciekawa 
alternatywa dla mających problem ze znalezieniem czasu na 
tradycyjną książkę.

Polecamy również duży wybór audiobooków dla dzieci 
i młodzieży. Hasło Biblioteki na długie, zimowe wieczory to: 
ZACZYTAJ SIĘ ZIMĄ, bo „Czytanie jest tym dla umysłu, 
czym gimnastyka dla ciała”.

Życie kulturalne to nie tylko codzienność telewizyjna, 
ale kultura szeroko rozumiana. Wszyscy wiemy, że kultura 
uwrażliwia, podnosi empatię, poziom intelektualny, pobudza 

do kreatywnego myślenia. Szeroki kontakt z „kulturą książko-
wą” zapewnia większy zakres wiedzy, ułatwia odnalezienie się 
we współczesnym, zmieniającym się świecie. 

W stałym cyklu KSIĄŻKI Z RÓŻNYCH PÓŁEK prezentu-
jemy dzisiaj kilka książek z działu wychowanie-pedagogika, 
obyczaje, socjologia.

Edwin Bendyk – „ANTYMATRIX. Człowiek w labiryncie 
sieci”, 

Cheryl Demas – „W MIEŚCIE DŻUNGLA, A W DOMU 
ZOO”, 

Anna Mularczyk-Meyer – „MINIMALIZN PO POLSKU, 
czyli jak uczynić życie prostszym”, 

Hilarie Cash, Kim McDaniel – „DZIECI KONSOLI. 
UZALEŻNIENIE OD GIER”, 

Paul Tough – „JAK DZIECI OSIĄGAJĄ SUKCES”, 
Martin Lindstrom – „ZAKUPOLOGIA”, 
Jesper Juul – „AGRESJA – NOWE TABU”, 
Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski – „TRE-

NING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH”,
Elizabeth Gilbert – „WIELKA MAGIA. Odważ się żyć 

kreatywnie”, 
Joanna Łagoda –  „ŚWIĘTA W POLSKIM DOMU”.
Zapraszamy do świątecznego relaksu z dobrą książką w ten 

magiczny, zimowy czas. W grudniu tradycyjnie duży wybór 
nowości wydawniczych dla wszystkich od lat 2 do …102. 
Książki na wszystkie interesujące tematy. Najciekawsze tytu-
ły, książki polecane, reklamowane. Duży wybór powieści kry-
minalnych, sensacyjnych cieszących się niesłabnącą popular-
nością od kilku lat. 

Bestsellery wydawnicze krajowe i światowe na półkach 
w Bibliotece i Filiach. Polecamy. Zapraszamy. ~ I.B.

Nie ma w kalendarzu Dnia 
Wdzięczności, a powinien być 
taki szczególny dzień, poświęco-

ny wręczaniu niespodzianek i ściskaniu 
ludzi, którzy zrobili dla nas coś miłego.

Drodzy sympatycy i fani Zespołu Pie-
śni i Tańca  „Lusowiacy”! To, co zgo-
towaliście nam na Koncercie Jubile-
uszowym, przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania! Wasza spontaniczna re-
akcja i wyrażanie emocji  wywoływały 
na naszej skórze dreszcze i gęsią skórkę, 
a było nam przecież bardzo gorąco.

Za te przeżycia, doznania, życze-
nia wszystkim obecnym 11 listopada 
na hali OSiR w Tarnowie Podgórnym:  
władzom Gminy, delegacjom zaprzy-
jaźnionych zespołów, stowarzyszeniom 
składamy serdeczne podziękowania 
i ukłony. 

Szczególne podziękowania kieruje-
my do pracowników OSiR i  GOK „SE-
ZAM”: Kochani! Bez Waszej pomocy 
ten koncert nie miałby takiego wymiaru, 
serdeczne dzięki!

Wdzięczni „Lusowiacy”
Z OKAZJI  

ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ  

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ NOWEGO ROKU  

SAMYCH SERDECZNOŚCI   

ŻYCZY  

ZPiT LUSOWIACY

W imieniu zespołu „LUSOWIACY”
Krystyna Semba
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Senioritki na bis
Najnowszy spektakl Grupy Te-

atralnej Senioritki swą premie-
rę miał 4 listopada w Centrum 

Kultury Przeźmierowo. Aktorki swoim 
komicznym talentem zrobiły prawdzi-
wą furorę, a publiczność nagrodziła je 
owacjami na stojąco. Tym bardziej war-
to przyjść na kolejne pokazy programu.

Wyreżyserowała go opiekunka grupy, 
Mariola Ryl-Krystianowska. Spektakl 
oparła na wielokrotnie nagradzanym 
tekście Marty Guśniowskiej, który opo-
wiada o poszukiwaniu sensu w życiu, 
wielkiej sile przyjaźni oraz szczęściu, 
które każdy z nas może spotkać nawet, 
gdy najmniej się tego spodziewa.

– Któż z nas nie widział Gęsi przecha-
dzającej się beztrosko po wiejskim po-
dwórku? Długaśna szyja, śmieszne, kła-
piaste stopy – Gęś jak to Gęś. Ale czy tak 
naprawdę Ją znamy? Czy zastanawiali-
ście się kiedyś, co w takiej Gęsi siedzi? 
O czym myśli? O czym marzy? – o tym 
wszystkim dowiemy się z przedstawie-
nia „A niech to Gęś kopnie…”.

W czwartek, 5 stycznia odbędą się 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo dwa jego pokazy: o godz. 10.30 
i o godz. 18. Wstęp wolny, zapraszamy!

Jarek Krawczyk

Już po raz trzynasty zabrzmią w Tar-
nowie Podgórnym Marsz Radetz-
ky’ego oraz najpiękniejsze melodie 

muzyki klasycznej, filmowej i rozryw-
kowej. Tradycyjny Koncert Noworoczny 
tym razem zatytułowany będzie „Batta-
glia la musica”. Wystąpią Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa, 
Orkiestra Dęta „Da Capo” pod dyrek-
cją Krzysztofa Zaremby i Teatr Tańca 
Sortownia, którego choreografem jest 
Piotr Bańkowski.

Wbrew tytułowi („muzyczna bitwa”), 
poszczególni wykonawcy nie będą ry-
walizować o względy publiczności, lecz 
wspólnie tworzyć harmonijną całość. – 
Orkiestry wystąpią po raz ostatni osob-

no, a dwa utwory po raz pierwszy wyko-
nają razem. W taki symboliczny sposób 
orkiestry postanowiły znów się połączyć. 
Sądzę, że przy tej okazji wystąpi wspólnie 
stu muzyków – zapowiada dyrektor GOK 
„SEZAM” Szymon Melosik. Szcze-
gólnie ekscytująco zapowiada się także 
współpraca instrumentalistów z tance-
rzami i… udział w całym przedsięwzię-
ciu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
którego roli jednak nie zdradzimy.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta każde-
go roku stara się zaskakiwać słuchaczy, 
dlatego program koncertu jest zawsze 
do ostatniej chwili utrzymywany w ta-
jemnicy. Wiadomo, że impreza rozpocz-
nie się częścią oficjalną, podczas której 
wójt Tadeusz Czajka wręczy wyróżnie-

nia „Aktywny Lokalnie” osobom, które 
swoją pracą i zaangażowaniem szcze-
gólnie przysłużyły się naszej społeczno-
ści. Nie zabraknie łez wzruszenia, grom-
kich braw, ani muzycznych upominków 
dla wyróżnionych. 

W drugiej części na publiczność, która 
zapewne tradycyjnie wypełni halę OSiR 
do ostatniego miejsca, czekać będą wy-
łącznie wrażenia artystyczne. Stałych 
bywalców nie trzeba chyba zachęcać, 
zapraszamy też wszystkich mieszkań-
ców, którzy nie mieli jeszcze okazji po-
czuć atmosfery Koncertu Noworocz-
nego. Zapraszamy do gościnnej hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym w sobo-
tę, 14 stycznia o godz. 17. Wstęp wol-
ny. ~ Jarek Krawczyk

Muzyczna bitwa na początek roku
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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 (od stycznia)

W cyklu Mama, Tata, Teatr i ja: 
przedstawienie „Owieczka Bella” Teatru Gili Gili
18 grudnia (niedziela) godz. 12.30
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety rodzinne: 10 zł

Spektakle Teatru Senioritki
pt. „A niech to Gęś kopnie...”
5 stycznia (czwartek), godz. 10.30 i 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Siedem minut po północy”
8 stycznia (niedziela) godz. 12.30
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Dusigrosz”
8 stycznia (niedziela) godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XIII Koncert Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne
pt. „Battaglia la Musica”
14 stycznia (sobota) godz. 17
hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

W cyklu Mama, Tata, Teatr i ja:
przedstawienie „Iluzja Marionetki” Teatru Falkoshow
15 stycznia (niedziela) godz. 12.30
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety rodzinne: 10 zł

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gwiazdy wieczoru: Bibobit, Marta Podulka z zespołem
15 stycznia (niedziela) godz. 15.30
hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Przełęcz ocalonych”
15 stycznia (niedziela) godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kolędowanie z Kołem Śpiewu 
im. F. Nowowiejskiego
8 stycznia (niedziela) godz. 16
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Afisz
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Ciepła i mądra opowieść
Cieszące się sporą popularnością spektakle dla najmłod-

szych nie odbywają się tylko w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Tym razem spotkanie w cyklu „Mama, tata, 

teatr i ja” odbędzie się w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym. Swoje przedstawienie pt. „Owieczka Bella” zaprezentuje 
Teatr Gili Gili.

„Daleko, daleko, za górami, za lasami, za rwącymi potoka-
mi, na zielonej łące pasła się owca. Właściwie owieczka. Była 
tak mała, że można ją było pomylić z ciasteczkiem, a nazy-
wała się Bella. Wiodła ze swoim pasterzem spokojne życie, 
jednak ciągle marzyła o tym, by być duża. Buntując się przed 
goleniem, uciekła z domu, poszukując recepty na szczęście. 
Lecz czy zawsze wiemy o czym marzymy? Duża owca daje 
mnóstwo runa, nie boi się lisa, ale potraf wyrządzić też wiele 
szkód!” – czytamy w opisie spektaklu.

Przedstawienie przeznaczone dla dzieci od lat 3 wyreżyse-
rował Igor Fijałkowski, który napisał też scenariusz i wykonał 
lalki. Muzykę skomponował Paweł Głosza, a na scenie wystą-
pią Ewa Rurarz i reżyser spektaklu.

Na ciepłą i mądrą opowieść o malutkiej owieczce, któ-
ra działa wbrew naturze i chce być na siłę duża zapraszamy 
w niedzielę, 18 grudnia o godz. 12.30, tym razem do Domu 

Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety rodzinne w cenie 10 
zł (za każde dziecko, opiekunowie gratis) dostępne są w miej-
scu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 
9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do 
piątku w godz. 16-20).

~ Jarek Krawczyk

Magia wspólnego 
kolędowania

Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego jak co roku 
zaprasza na biesiadę kolędową. To doskonała okazja, 
by w świątecznym nastroju, przy tradycyjnych melo-

diach, spędzić niedzielne popołudnie.
Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia 

o godz. 16 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wi-
dzowie liczyć mogą nie tylko na piękne, chóralne dźwięki, ale 
i świąteczny poczęstunek. Zgodnie z tradycją na gości czekać 
będą śpiewniki, które zachęcą do czynnego udziału w kolę-
dowaniu. Warto podtrzymywać tę miłą tradycję i spotykać się 
w muzycznym gronie. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Napiórkowski 
Sextet 

– bilety od 2 stycznia
Od 2 stycznia w sprzedaży pojawią się bilety na pierw-

szy w nowym roku koncert Jazzowej Sceny Sezamu. 
Wystąpi sekstet Marka Napiórkowskiego, a koncert 

wyjątkowo odbędzie się w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Zespół można śmiało nazwać jazzową supergrupą. Tworzą 

go: Marek Napiórkowski (gitary), Krzysztof Herdzin (forte-
pian), Adam Pierończyk (saksofony), Henryk Miśkiewicz 
(klarnet basowy, saksofon), Robert Kubiszyn (kontrabas i gi-
tara basowa) oraz Paweł Dobrowolski (perkusja). 

Fanom jazzu chyba żadnego z muzyków nie trzeba przed-
stawiać. Sama lista wykonawców może być najlepszą reko-
mendacją koncertu, który odbędzie się w piątek, 27 stycz-
nia o godz. 19 w Centrum Kultury w Przeźmierowie. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia od 2 stycznia w miejscu 
imprezy (od wtorku do piątku w godz. 16-20 i bezpośrednio 
przed koncertem), w siedzibie GOK „SEZAM” (od ponie-
działku do piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-
20). Sprzedaż online na stronie www.goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk
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W piątek, 25 listopada, w Przedszkolu „Leśne Skrza-
ty” w Przeźmierowie obchodziliśmy Dzień Pluszo-
wego Misia. Każdy przedszkolak przyniósł swo-

jego pluszowego przyjaciela i razem z nim świętował jego 
urodziny. Tego dnia pojawiły się również w naszym przed-
szkolu dwa wyjątkowe i sympatyczne misie – odwiedziły one 
każdą z grup i zapraszały dzieci do wspólnej zabawy. 

Wszystkie Skrzaty poznały historię Dnia Pluszowego Misia, 
rozwiązywały bajkowe zagadki, uczyły się niedźwiadkowej 
rymowanki, tańcowały do misiakowych przebojów, wykony-
wały specjalne prace plastyczne i robiły sobie zdjęcia ze swo-
imi pluszakami. Na zakończenie dnia każde dziecko otrzyma-
ło misiowy upominek. Po takim dniu jak dzisiejszy, trudno 
sobie wyobrazić dziecięcy świat bez ukochanych pluszowych 
misiów – powierników tajemnic, pocieszycieli czy kompanów 
w zabawach. 

~ Agata Kulawiak

11 listopada w całej Polsce obchodzimy Święto Nie-
podległości. Dla nas poznaniaków, jest to szcze-
gólny dzień, ponieważ tego dnia w Poznaniu 

świętujemy Dzień św. Marcina. Z tej okazji na ulicy jego imie-
nia możemy zobaczyć inscenizację, w której św. Marcin je-
dzie na białym koniu, a widząc zmarzniętego biedaka oddaje 
mu połowę swojego czerwonego płaszcza. W naszym przed-
szkolu kultywujemy regionalne tradycje i przybliżmy je dzie-
ciom. Przedszkolaki poznały legendę o św. Marcinie, zwijały 
też i piekły z ochotą rogale świętomarcińskie.  

Dzięki tej postaci rozumieją, że należy pomagać i dzie-
lić się z tymi, którzy są w potrzebie i mają mniej od nas. Le-
genda głosi, że to właśnie na odpuście w parafii św. Marcina 
pojawiły się świętomarcińskie rogale. Jeden z poznańskich 
cukierników, odpowiadając na prośbę proboszcza parafii, pro-
szącego o dary dla biednych, upiekł ich aż 3 blachy i przyniósł 

I przyszedł grudzień. W przedszkolu czuć zimowo-świąteczny czas. Pięknie ude-
korowane sale i piosenki zimowe, wprowadziły dzieci w ten cudowny ton. Baj-
kowy Świat zaprosił rodziców, by ze swoimi dziećmi tworzyli swoje własne 

ozdoby choinkowe. To było miłe, wesołe spotkanie, a przedszkolna choinka jest baj-
kowa. Święty Mikołaj odwiedził dzieci  – przyniósł prezenty i radość. Przedszkolaki 
pieką i dekorują pierniki. Pociechy tradycyjnie śpiewają kolędy i pastorałki. Nieba-
wem zaproszą swych rodziców na przedstawienia jasełkowe. Będzie wspólne kolę-
dowanie. 

Życzymy Świąt białych, pachnących choinką, spędzonych w ciepłej rodzinnej at-
mosferze, Świąt dających radość i pięknego Nowego Roku 2017 r.

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Miś, misiaczek, misiunio...

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach

Bajkowy Świat świątecznie 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Rogale na św. Marcina
pod kościół. Przed wojną poznańscy rzemieślnicy przynosi-
li też mięsa i chleby. Do dziś przetrwała tradycja wypiekania 
z drożdżowego ciasta rogali napełnionych masą makowo-mig-
dałową, którymi każdy poznaniak objada się raz do roku –  
11 listopada. A skąd ich kształt? Od podkowy, którą zgubił koń 
św. Marcina.

~ Renata Włodarczak
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Szkoła Podstawowa w Lusówku 

Cecylka Knedelek, czyli chcemy gotować poprzez czytanie! 
Niemożliwe? A jednak!

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Życie biblioteki 

18 listopada w Szkole Podstawowej w Lusówku od-
było się spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek, 
autorką książek dla dzieci. Pani Asia jest ponadto 

„literacką mamą” Cecylki Knedelek.
Ta książka dla małych kucharzy to niezwykła historia o Ce-

cylce oraz gąsce Walerii, a także o ich przyjaciołach: pani Lud-
mile – miłośniczce książek, która piecze przepyszne ciastecz-
ka i torciki; Alojzym – kolekcjonerze śrubek i nakrętek; Joasi 
– dziewczynce, umiejącej uszyć konika z gałganków i zrobić 
na szydełku szal oraz Luci i Lusi – bliźniaczkach, lubiących 
gotować przepyszną zupę pomidorową.

W trakcie spotkania z Joanną Krzyżanek dowiedzieliśmy się 
między innymi, że pomidorówki możemy podzielić na zimo-
wą i letnią.

Po prezentacji głównej bohaterki książki, uczniowie mogli 
sprawdzić się w fantastycznych warsztatach kulinarnych. Nikt 
z nas nie przypuszczał nawet, jakie cuda można przygotować 
w domu razem z rodzicami na podwieczorek! Suchy wafelek 

Tradycją naszej szkolnej biblioteki jest obchodzenie 
świąt związanych z książką i biblioteką. W październi-
ku świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

i… właśnie! Tajemnicze, aromatyczne dodatki, których re-
ceptury nie możemy zdradzić! Przepis znany jest tylko tym, 
którzy przeczytają historię Cecylki! W szkolnej wypożyczal-
ni książek utworzyła się imponująca kolejka młodych czytel-
ników… Każdy chciał zapoznać się z talentami kulinarnymi 
panny Knedelek! Przede wszystkim jednak „chodziło o tajem-
niczą recepturę” – w ten sposób wytłumaczyli kolejkę w Bi-
bliotece panowie z klasy trzeciej!

Podczas przerw lekcyjnych mieliśmy okazję kupić tę (i inne) 
fantastyczne publikacje Joanny Krzyżanek. 

Jedno jest pewne – podczas spotkania z pisarką wspaniale 
było „poeksperymentować” z różnymi smakołykami! Doszli-
śmy do takiej wprawy, że naszych przekąsek nie powstydziłby 
się WYSOKIEJ KLASY CUKIERNIK!

Spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Lusówku od-
było się dzięki zaangażowaniu Biblioteki w Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa. 

~ M. Kaczmarek-Łuczka

Szkolnych, podczas którego każda klasa otrzymała zaprosze-
nie na spotkanie z książką. W czasie tych spotkań uczniowie 
m.in. pisali listy i pamiętniki, tak jak to robiła ryjówka Florka, 
na sportowo poznawali i bawili się wierszami Jana Brzechwy, 
przenieśli się na chwilę do Afryki, a tam z Kazikiem Nowa-
kiem rowerem przemierzali ten kontynent. Klasa III pozna-
ła historię koła, uczniowie klasy V robili portrety Mikołajka 
i jego kolegów, a klasa VI – poznawała polskie przysłowia. 
Z okazji święta biblioteki uczniowie brali udział w konkur-
sach plastycznych: na najładniejszą laurkę dla biblioteki  i pla-
kat pt. „Moja biblioteka za 100 lat”. Do rodziców skierowany 
był konkurs „Książka mojego dzieciństwa”. Wszystkim ser-
decznie dziękuję za udział w konkursach, sponsorom – Radzie 
Rodziców, Małgorzacie Kałek, Monice Lasik, Sylwii Rost, 
Rafałowi Musze – za ufundowanie nagród.

W listopadzie obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. 
Oddział przedszkolny i klasa I poznali historię tej przesym-
patycznej Przytulanki, najbardziej znane misie, ich zwyczaje 
i przyjaciół. Próbowali miodu, rysowali misie z zasłoniętymi 
oczami, układali puzzle, a na koniec wykonali portrety swoich 
pluszaków. Wszyscy dobrze się bawili, przytulając się do swo-
ich pluszowych maskotek.

~ Izabela Bryszak
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wyróżnienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Our school is great! Dzień Języka Angielskiego

Wszystkim wiadomo, że w tym 
roku obchodziliśmy 1050 
rocznicę chrztu Polski. W na-

szej szkole pojawiło się kilka projektów 
rocznicowych. Warto wspomnieć cho-
ciażby wrześniowy festyn „Polanie na 
polanie”, podczas którego przenieśli-

śmy się do czasów Mieszka i Dobra-
wy. Muzycznie i kolorowo uczciliśmy 
wtedy obchody 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursach historyczno-pla-
stycznych zdobywając wiele nagród.

Z dużego sukcesu cieszy się uczeń 
klasy 3c – Jakub Tasiemski. 16 listopa-
da podczas uroczystości w Sali Sesyjnej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, odebrał dyplom i nagrodę z rąk 
Wicewojewody Wielkopolski Marle-
ny Maląg oraz Wicekuratora Oświa-
ty Krzysztofa Błaszczyka. Jego praca 
została wyróżniona w Konkursie Hi-
storycznym „1050 Rocznica Chrztu 
Polski – Mieszko, książę Polski został 
ochrzczony – słowa, które zmieniły bieg 
historii”.

Uroczystej gali, podsumowującej ob-
chody 1050 rocznicy chrztu Polski, to-
warzyszyła wystawa nagrodzonych 
prac. Wszystkie zachwycały pomysło-
wością, kunsztem i wyszukanymi tech-
nikami wykonania. Zwiedzających wy-
stawę zaskakiwały… Do ich wykonania 

użyto przeróżnych materiałów: kamieni, 
ziół, herbaty, nasion, drewna. Prace po-
dziwiać można było przy dźwiękach Ze-
społu Muzyki Słowiańskiej „Koło Jana” 
działającym przy Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 3 w Poznaniu. Galę uświet-
nił wykład dr Mikołaja Pukiańca o po-
czątkach Państwa Polskiego. Zaproszeni 
laureaci mogli pogłębić swoją wiedzę na 
temat historii Polski, a zwłaszcza chrztu 
Polski. 

Gratulujemy Kubie sukcesu i zachę-
camy innych uczniów do aktywnego 
udziału w konkursach! Warto!

~ Lidia Popielska 

W ostatni czwartek listopada w naszej szkole odbył 
się Dzień Języka Angielskiego. Na korytarzach 
szkoły można było podziwiać prace przygotowane 

na konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – „My fasci-
nating London”, a „łapki” z podziękowaniami, przygotowane 
przez dzieci z klas I-III w ramach zajęć o Święcie Dziękczy-
nienia, znalazły się na wspólnym dziękczynnym drzewku. 

Na długiej przerwie odbył się niełatwy konkurs „Master of 
English”. Każdy mógł błysnąć znajomością języka i zostać 
szkolnym MISTRZEM! Dużym zainteresowaniem cieszył się 
wyścig po indyka. „Dlaczego po wejściu do domu Australij-

czycy odwracają buty do góry podeszwą?”, „Co oznacza an-
gielski idiom ‚piece of cake’ i czy istnieje jego polski odpo-
wiednik?” – to tylko niektóre pytania, na które odpowiadali 
uczestnicy tego konkursu. Swoją wiedzę na temat krajów an-
glojęzycznych próbowali sprawdzić także chętni nauczyciele.

Zespół anglistów serdecznie dziękuje wszystkim za wspa-
niałą zabawę! Trzeba przyznać, że our school is great!

~ Jacek Kubiak
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Powrót na podium  
po 6 latach

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Gminne eliminacje

Gablota z pucharami w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II wzbogaciła się o kolejną piękną nagrodę. Za-
wodnicy naszej Szkoły spisali się na medal – ZŁOTY 

MEDAL. Umiejętnie wykorzystywali swoje zalety, cierpliwie 
oraz dokładnie grali w Bocci. Wszystkie te cechy przydały się 
reprezentantom w składzie: Zuzanna Wentland, Iwona Dziam-
ska oraz Aleksander Hański z klasy 6 C.

W finale, gdzie po zaciętym boju z WTZ PROMYK wy-
grali aż i zaledwie jednym punktem! Tym samym po 6 latach 
– wygrana w pierwszym Jesiennym Turnieju Integracyjnym 
w Bocci o puchar Wójta Tarnowa Podgórnego – statuetka za 
I miejsce zostaje w murach Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II!

Coroczny Turniej sprawnie i smacznie zorganizowała wspa-
niała grupa ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „ROKTAR” przy współudziale Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II reprezentowanej przez Dyrektor Marię Sta-
chowiak, wolontariuszy z klas szóstych oraz dwóch drużyn 
z klasy 6 C. ~SPTP

10 listopada 2016 reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II wzięła udział w gminnych 
eliminacjach do turnieju „Z Podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku”. Zawody zostały rozegrane na boisku 
w Przeźmierowie w dwóch kategoriach wiekowych – dla za-
wodników z rocznika 2005/2006 oraz 2007/2008. W obu kate-
goriach nasza Szkoła wystawiła swoją reprezentację.

Rozgrywki rozpoczęli młodsi chłopcy. W tej kategorii wy-
stąpiły drużyny ze szkół z Przeźmierowa, Baranowa, Lusowa 
i Tarnowa Podgórnego. Nasi zawodnicy okazali się bezkonku-
rencyjni, wygrywając wszystkie trzy rozegrane mecze. Strze-
lili imponującą liczbę 30 bramek, tracąc tylko jedną! Tym 
samym zespół awansował do dalszej rundy rozgrywek. Powo-
dzenia!

W starszej kategorii do eliminacji przystąpiły dwie druży-
ny z Baranowa, po jednej z Lusowa oraz Tarnowa Podgórne-
go. Nasz zespół po wysokim zwycięstwie w pierwszym meczu 
z drużyną Akademii Pitagorasa, musiał, niestety, uznać wyż-
szość rówieśników z Lusowa, przegrywając 1:2, aby w ostatnim 
meczu ponownie wygrać wysoko z drużyną z Baranowa. Osta-
tecznie pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Lusowa. 
Nasza drużyna uplasowała się na miejscu drugim. ~SPTP

Serdecznie podziękowania dla całego grona pedagogicznego, które 6 grudnia rozbawiło  
całą społeczność szkoły do łez przedstawieniem mikołajkowym pt. „Ratujmy Święta”. 

Owacja na stojąco, gromkie brawa i żal, że tylko raz.
Bardzo dziękujemy za trud i poświęcony czas na przygotowanie przedstawienia z przesłaniem. 

Dziękujemy także rodzicom, którzy mikołajkowe spotkanie umilili wspaniałymi wypiekami. 

Uczniowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 grudnia 
2016 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wyka-
zy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Chyby, Lusowo 
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel. 
61 89 59 289.
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Piraci na Jeziorze Lusowskim!

~ edukacja

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

I Miejsce i Grand Prix na Turnieju Rzeźbiarskim  
w Mosinie dla Karoliny Molenda 

Październik jak co roku dla wielu 
osób zajmujących się sztukami 
plastycznymi, a w szczególno-

ści rzeźbą staje pod znakiem zakrojonej 
na szeroką skalę imprezy artystycznej. 
To już XI edycja Powiatowego Turnie-
ju Rzeźbiarskiego w Mosinie. Turniej 
ten pod patronatem Wielkopolskiego 
Związku Artystów Rzeźbiarzy jest or-
ganizowany przez Mosiński Ośrodek 
Kultury oraz przez Mosińskie Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe, a lata 
doskonałej organizacji, świetnej oprawy 
i bardzo przyjaznej atmosfery owocują 
coraz większą ilością uczestników. 

W tym roku do zmagań z materią 
i z samym sobą oraz z naprawdę nie-
zwykle trudnym tematem przystąpiło 
ponad 100 osób. I są to twórcy dorośli, 
często profesjonaliści, czasami wręcz 
instruktorzy rzeźby (w tym roku ta gru-
pa mogła przystąpić po raz pierwszy 
w historii turnieju), ale też uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych.

Karolina Molenda w tym konkursie 
brała udział już po raz piąty. Zaczy-
nała jako uczennica piątej klasy szko-
ły podstawowej. Później już każdego 
roku – w szóstej klasie szkoły podsta-
wowej i przez 3 kolejne lata gimnazjum 
(Gimnazjum im. Integracji Europej-
skiej w Tarnowie Podgórnym). Wiado-
mo, z różnym skutkiem. Czasami było 

to II miejsce, czasami III, kiedy indziej 
wyróżnienie. W tym roku mimo, że te-
mat „Przygoda w kosmosie” uznała, tak 
jak wielu innych uczestników, za bar-
dzo trudny, „nierzeźbiarski” to zdobyła 
I miejsce, oraz nagrodę Grand Prix, któ-
ra jest przyznawana najlepszej pracy ze 
wszystkich kategorii wiekowych. 

Karolina sama o sobie mówi, że pra-
cuje w domu. Właściwie na okrągło. Jej 
„konikiem” jest fotografia, rysunek no 
i rzeźba oczywiście: 

– W domu, gdy nic nie gryzmolę, nie 
pstrykam, albo nie dłubię, to uczę się hi-
storii sztuki. To strasznie dużo materia-
łu, życie towarzyskie cierpi na tym… ale 
chcę się dostać do liceum plastycznego, 
więc zagryzam zęby i… działam dalej. 
Wszelkie publiczne wystąpienia strasz-
nie mnie stresują, ale nauka w szkole 
podstawowej w Lusowie dała mi swego 
czasu takiego pozytywnego kopa. 

W Mosinie niełatwo jest przebić się 
z rzeźbą. To miasto słynie ze swoich tra-
dycji rzeźbiarskich, wielu artystów rzeź-
biarzy m.in. z poznańskiej Uczelni Wyż-
szej ma tutaj swoje pracownie, a także 
współpracuje z instytucjami kulturalny-
mi i tworzy tutejsze środowisko arty-
styczne, tym większa więc radość Ka-
roliny z tego sukcesu. Dodać należy, że 
Karolina z gimnazjum oraz trzy uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej w Lusowie 
(Gabriela Stanisławiak i Oliwia Nowak 
z klasy 6, oraz Helena Kacperska z kasy 
4.) były jedynymi uczennicami ze szkół 
z Gminy Tarnowo Podgórne na Turnieju 
w Mosinie!

~ Barbara Gałężewska

Na sześć tygodni do „Kuźni Talentów” zawitał kolej-
ny projekt, który zakończył się wodowaniem okrętów 
budowanych przez cały czas jego trwania. Uczniowie 

wcielili się w role piratów... Sami budowali okręty, wymyślali 
dla siebie nazwy oraz okrzyki pirackie. 

Piraci mieli za zadanie zapoznać się z budową okrętów oraz 
dowiedzieć się, co to jest wyporność, nauczyć się śpiewać szan-
ty, a także zapoznać się z ekosystemem Jeziora Lusowskiego  
i utworzyć łańcuchy pokarmowe. Do zadań należało również: 
kodowanie informacji alfabetem Morse’a, tworzenie baśni 
o Jeziorze Lusowskim, badanie organizmów żyjących w je-
ziorze, układanie Słownika terminów marynarskich. W dniu 
zakończenia projektu gościliśmy na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu. Uczniowie badali próbki wody z Jeziora 

Lusowskiego oraz zwiedzali Ogród Dendrologiczny, szukając 
różnych leśnych drzew.

Piraci, ucząc się, przy okazji doskonale się bawili. Mamy 
nadzieję, że następy projekt będzie równie ciekawy i poucza-
jący! 

~ Nauczyciele ,,Kuźni Talentów”
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Prywatna Szkoła „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Konkurs recytatorski
Prywatna Szkoła „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Wycieczka do Muzeum 
Narodowego w Poznaniu

W niedzielny poranek, 13 listopada, uczniowie  naszej 
szkoły wzięli udział w gminnych eliminacjach kon-
kursu recytatorskiego „Jesienna Zaduma”. Za swo-

je występy dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
~na

Szkoła Podstawowa w Lusowie, jako jedna z sześciu 
w Polsce, włączyła się w układanie SPEED STACKS 
(„szybkie kubki”). Celem akcji jest ustanowienie Re-

kordu Guinnessa, w którym brała udział cała społeczność 
szkolna. Ten mało rozpowszechniony sport wymaga niesa-
mowitej sprawności, koncentracji, szybkości i precyzji wy-
konania. Sport Stacking doskonali koordynację ręka-oko  
i aktywizuje mózg, dając przy tym mnóstwo zabawy. Licz-
na grupa (168 uczestników) z wielkim zapałem i skupieniem, 
układała szybkie kubki. Rekord Guinnessa został pobity!

Do tej pory w naszej szkole odbywały się m.in. Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej w Triathlonie oraz Mistrzostwa Szko-
ły Podstawowej w Szachach, a w sobotę, 3 grudnia, odbyły 
się Mistrzostwa Szkoły w Sport Stacking. Nad prawidłowym 
układaniem na czas specjalnych kubków czuwał oficjalny or-
ganizator tego sportu w Polsce Aleksander Kiełbratowski. 
Była to bardzo udana impreza, dzięki której wyłoniliśmy Mi-
strzynię Szkoły w układaniu kubków. Została nią uczennica 
klasy czwartej Julia Kucemba.

Czekamy jeszcze na informacje, dotyczące klasyfikacji na-
szych uczniów w rankingach światowych. 

Organizatorzy
~ Katarzyna Kurowska, Beata Zgoła

W sobotę, 3 grudnia, Szkoła w Lusowie pachniała ro-
dzinnie pieczonymi piernikami w szkolnej stołów-
ce. Zaś parter szkoły zamienił się w małą manufak-

turę, gdzie dzieci, rodzice i nauczyciele tworzyli świąteczne 
arcydzieła, które będzie można podziwiać na kiermaszu szkol-
nym 14 grudnia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Naro-
dzenia życzymy Państwu wielu radosnych chwil w gronie 
najbliższych, a Gwiazdor niech przyniesie wymarzone pre-
zenty…

~ Aleksandra Kolendo 
 Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Manufaktura  
w lusowskiej szkole

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mistrzowie Speed Stacks 
i Rekord Guinnessa

To były niesamowite przeżycia. 16 listopada, uczniowie 
z ,,Kuźni Talentów” podziwiali sztukę, tworzyli własne 
arcydzieła. Interpretowali muzykę ruchem i bawili się 

barwami. Jako pierwsi zrobili ognisko w muzeum i zajadali się 
pieczonymi ziemniakami. ~na
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Konkurs języka niemieckiego

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Dzień Pyry 

Gimnazjum w Baranowie

Maraton Sienkiewiczowski na Święto Niepodległości

Jak co roku odbył się w naszym 
Gimnazjum etap szkolny Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Nie-

mieckiego dla Gimnazjalistów organi-
zowanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

18 listopada do zmagań przy-
stąpiło siedmioro uczniów 
klas pierwszych i drugich. Jedna 
z uczennic uzyskała bardzo dobry wy-
nik, uzyskując 80 procent dobrych od-
powiedzi, tym samym zakwalifikowała 

się do etapu regionalnego, gdzie 
zmierzy się z gimnazjalistami 

z całej Wielkopolski.
Ida, gratuluję, trzymam kciuki i życzę 

powodzenia.
~ Joanna Kraczkowska 

Tradycją już stało się w naszej 
szkole, że jesienią odbywa się 
u nas „Dzień Pyry”. Uczniowie 

i rodzice na wyścigi wymyślają jak Pyry 
– powszechne jadło poznaniaka – wy-
eksponować, zaprezentować, uatrakcyj-
nić. Ta szara bulwa staje się składnikiem 
najróżniejszych dań. Są to dania ciepłe, 
zimne, gotowane i pieczone. Zdarzyły 
się nawet LODY o smaku ziemniacza-
nym! 

21 października klasy przygotowały 
stoiska, pięknie je udekorowały w je-
sienne akcenty związane z wykopka-
mi. Wtedy odbyła się degustacja, która 
trwałaby w nieskończoność, gdyby nie 
padło hasło przemieszczenia się do sali 
gimnastycznej. 

Tam odbywały się wyścigi pyrowych 
sztafet. W międzyczasie w auli odby-
ły się konkursy na „Najdłuższą obier-

kę”, „Tarcia pyry” i  „Podnoszenia wor-
ka z Pyrami ”.  Dzień Pyry już za nami.     
Do następnych wykopków!

~ Jolanta Siwczak

Tradycyjnie w przeddzień Świę-
ta Niepodległości społeczność 
Gimnazjum im. Polskich Nobli-

stów w Baranowie zebrała się w auli na 
wspólnym czytaniu literatury narodo-
wej. Za nami już V edycja Maratonu Li-
terackiego. W tym roku złożyły się na 
nią fragmenty powieści Henryka Sien-
kiewicza „Quo vadis”. Za sprawą kla-
sowych lektorów przenieśliśmy się do 
Rzymu czasów Nerona i pierwszych 
chrześcijan, doświadczając trzymają-
cych w napięciu przygód Ligii, Winicju-
sza, Petroniusza, Piotra i Ursusa. 

Proza mistrza pięknej polszczyzny 
wybrzmiewała w szkole przez trzy go-
dziny i jak zawsze nie zabrakło emocji. 
Każdy, kto choć raz wziął udział w na-
szym maratonie, z pewnością przyzna, 
że zarówno przygotowanie do niego, jak 
i występ to dobra zabawa, powód do sa-
tysfakcji i dumy.

To ważne, że w przeddzień Święta  
11 Listopada dzięki ojczystej literaturze 
mieliśmy sposobność do  pokazania po-
czucia wspólnoty i jedności. 

~ K.M.



42    | sąsiadka~czytaj | grudzień 2016

~ edukacja

„Nie wiem, jaki jestem, ale cierpię, gdy 
mnie deformują…
  Wbrew wszystkiemu chcę być sobą”
 Witold Gombrowicz

Już po raz dziewiąty LO w Tarnowie 
Podgórnym zaprosiło do udziału w pro-
jekcie edukacyjno- artystycznym 6 gim-
nazjów. W tym roku szkolnym  hasło 
brzmi Kim jestem? Pytanie to, na tym 
etapie emocjonalnego i społecznego roz-
woju, często stawiają sobie gimnazjaliści. 
Wynika ono z potrzeby szukania własnej 
tożsamości, zastanawiania się nad tym, 
co ją buduje. Kim jestem? to potrzeba 
refleksji nad własnym rodowodem, nad 
pełną sprzeczności naturą człowieka, nad 
relacjami jednostki ze światem i innymi 
ludźmi, nad stereotypami i uprzedzeniami 
kulturowymi. Kim jestem ? to ważne py-
tanie. Wydaje się, że już jego postawienie 
jest wartością, gdyż dowodzi autoreflek-

sji, ciekawości siebie, drugiego człowieka 
i świata oraz poszukiwania prawdy; i tej 
budującej, i przynoszącej cierpienie. Te-
goroczne działania skoncentrowane zosta-
ły wokół  następujących zagadnień: 

•  Ja wobec wartości (jakim człowie-
kiem chcę być?).

•  Ja wobec przeszłości ( świadomość 
własnych korzeni).

•  Ja wobec teraźniejszości (problemy 
świata współczesnego).

•  Ja wobec przyszłości (w jakim świe-
cie chcę żyć?).

Celem projektu jest zapoznanie 
uczniów z tekstami kultury, w których 
występuje powyższy motyw, uświado-
mienie młodzieży wartości płynących 
ze  świadomego dążenia do poznawa-
nia siebie, innych, świata, kształtowania 
swojego charakteru. To również okazja 
do doskonalenia umiejętności analizy 
i interpretacji tekstów kultury, wyraża-

W ramach działalności koła 
matematycznego „Śladami 
matematyki” 5 listopada od-

była się wycieczka do Zielonej Góry. 
Uczniowie naszego liceum pod opieką 
Anny Gorońskiej oraz Mirosławy Przy-
łudzkiej-Moryl odwiedzili Uniwersy-
tet Zielonogórski, gdzie specjalnie dla 
nich obyły się warsztaty matematyczno-
-logiczne, przygotowane przez studen-
tów piątego roku matematyki oraz dr 
Krystynę Białek. Uczestnicy wyciecz-
ki zwiedzili również Centrum Keplera, 
gdzie uczestniczyli w projekcji dwóch 
filmów: „Na skrzydłach marzeń” oraz 
„Dwa szkiełka”. Licealiści zobaczyli też 
zielonogórską starówkę. Zwieńczeniem 
wyjazdu była wizyta w Palmiarni. 

Wszyscy uczniowie bardzo dobrze 
wspominają wycieczkę. Z pewnością 
można ją zaliczyć do bardzo udanych.

~ Aleksandra Borys  i Olga Kaczmarek kl. IA 

Liceum Ogólnokształcące  w Tarnowie Podgórnym

Ważne pytania: „Kim jestem?”

Liceum Ogólnokształcące  w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Zielonej Góry

nia własnych sądów i rozwijania zainte-
resowań artystycznych.

18 listopada, dzięki życzliwości Dy-
rekcji GOK „Sezam”, w sali tegoż ośrod-
ka w Tarnowie Podgórnym odbył się fi-
nał  działania „Ja wobec przeszłości”. 
W tym dniu gimnazjaliści zaprezento-
wali efekty swej pracy nad zadaniami, 
które miały ich skłonić do refleksji nad 
wpływem przeszłości na kształtowanie 
się naszego systemu wartości, obyczajo-
wości, zachowań społecznych , poczucia 
estetyki. Uczniowie z Dusznik przygoto-
wali prezentację multimedialną na temat: 
„Szkoła dawniej i dziś”; gimnazjaliści 
z Rokietnicy przedstawili historię tańca;  
na to, jakie mamy upodobania architekto-
niczne, gdzie i jak chcemy mieszkać , od-
powiedzieli uczniowie z Kaźmierza, zaś 
poetycką refleksją nad wpływem prze-
szłości na teraźniejszość podzielili się 
z nami gimnazjaliści z Tarnowa Podgór-
nego. Licealiści wokalnie zastanawiali 
się nad tym, czy w dawnych piosenkach 
odnaleźć można problemy współczesne-
go człowieka i czy mają one jeszcze urok.

Dopełnieniem finału były dwa spek-
takle teatralne – niezwykły, porywający 
pokaz grupy teatralnej z Kokoszczyna 
( Samotna podróż?”) i rzecz o tym, czy 
jesteśmy marionetkami uwięzionymi 
w formach licealnego teatru „Przy Oka-
zji”(„Kubuś, czyli uległość”). Wydaje się 
więc, że oba wyznaczniki projektu, walor 
edukacyjny i walor artystyczny, zostały 
spełnione. ~ Grażyna Smolibocka
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W sobotę, 3 grudnia, w restau-
racji „Estella” w Baranowie 
odbyło się oficjalne podsu-

mowanie sezonu kolarskiego klubu Tar-
novia Tarnowo Podgórne.

Rok 2016 był kolejnym sezonem, 
w którym nasz klub odnotował wiele 
znaczących wyników. 

Najwięcej sukcesów na swoim koncie 
ponownie zapisała Julita Jagodzińska, 
która w kategorii młodzieżowej zdoby-
ła brązowy medal Torowych Mistrzostw 
Europy w sprincie drużynowym oraz za-
jęła 4. miejsce w keirinie. Podczas mi-
strzostw Polski na torze, w kategorii eli-
ty, wywalczyła trzy złote medale, jeden 
srebrny i jeden brązowy, a w kategorii 
młodzieżowej jeden złoty i dwa srebrne.

Najlepszym zawodnikiem klubu zo-
stał Krystian Ruta, który w kategorii 
juniorskiej zdobył srebrny medal Toro-
wych Mistrzostw Europy, a także zajął 4. 
miejsce podczas Torowych Mistrzostw 
Świata w sprincie drużynowym. Poza 
nimi medale mistrzostw Polski zdobyli 
także inni nasi zawodnicy. Jagoda Gar-
czarek podczas Torowych Mistrzostw 
Polski wywalczyła złoto i srebro w eli-
cie oraz srebro w kategorii do lat 23. 
Wśród młodzieżowców najwięcej me-
dali zdobył Tobiasz Pawlak – na szosie 

w wyścigu drużynowym na czas zapisał 
brązowy medal w elicie i srebro w kate-
gorii młodzieżowej, wywalczył również 
złoto i brąz na torze w kategorii elity 
i taki sam zestaw w kategorii młodzie-
żowej. 

Trzema medalami mogą pochwalić 
się Wojciech Sykała, Borys Korczyński 
i Patryk Krzywda, którzy podczas dru-
żynowych mistrzostw Polski na szosie 
również zdobyli srebro wśród orlików 
i brąz w elicie. Podczas Torowych Mi-
strzostw Polski wywalczyli również 
złoty medal w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie. Z dwoma medalami rok 
zakończył Adrian Mrówka. W katego-
rii juniorskiej wyróżnić można Marcela 
Musielaka, który stawał na podium Pu-
charów Polski oraz systematycznie mel-
dował się w czołówce wyścigów etapo-
wych. 

Wśród juniorów młodszych wyróżni-
li się Jakub Śmieszek – zwycięzca Pu-
charów Polski na szosie, niejednokrot-
nie stający również na podium – oraz 
wielokrotnie meldujący się w czołówce 
Kacper Żygadło. W startach zagranicz-
nych bardzo dobrze radził sobie Gracjan 
Szeląg, zajmując 3. miejsca w wyścigu 
Trofeo Tempestini Ledo oraz w Coppa 
in Fiera San Salvatore, a kibicom z re-

jonu dając powód do dumy powołaniem 
i startem w World Tourowym Tour de 
Pologne.

Naszą najmłodszą licencjonowaną 
kategorią są żacy, a w tym roku było 
ich siedmiu. Startowali oni w wyści-
gach torowych, szosowych i zawodach 
MTB, głównie z serii wyścigów Wiel-
kopolskiej Próby Kolarskiej. Kilkukrot-
nie udało im się stanąć na podium i za-
meldować się w czołówce. W kategorii 
młodzik największy sukces osiągnęli 
Piotr Ludwicki, Piotr Matuszak, Bartek 
Kempiak i Michał Kałmucki, zajmując 
3. miejsce na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików na torze w wy-
ścigu drużynowym na dochodzenie. 

W klasyfikacji ogólnopolskiej jako 
klub zajęliśmy 4. miejsce oraz drugie 
w województwie. We współzawodnic-
twie dzieci i młodzieży w roku 2016 
zdobyliśmy 287 pkt. W tym też roku 
pożegnaliśmy naszego wychowanka 
Wojtka Sykałę, który podpisał kontrakt 
z grupą Wibatech Fuji, oraz Huberta 
Zellnera, który zakończył swoją karierę.

~Agnieszka Małgorzata Torba 
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne

W KK Tarnovia podsumowano rok
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Po raz trzynasty z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości od-
był się Bieg i Nordic Walking. 

W zawodach, które odbyły się w Bara-
nowie, wzięło udział 220 osób. W biegu 

na 7,5 km wystartowały 84 osoby, na 4 
km – 60 osób, a w Nordic Walking (dy-
stans 4 km) – 76 osób.

W ramach biegu głównego i Nordic 
Walking rozegrano pierwsze rundy Ran-
kingu Sołectw Gminy Tarnowo Pod-
górne. Na mecie wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, gorącą 
grochówkę i słodką przekąskę. Na za-
kończenie odbyła się dekoracja i nagro-
dzenie zwycięzców oraz losowanie na-
gród wśród wszystkich startujących. 

W kategorii open mężczyzn na dy-
stansie długim zwyciężył Wojciech Sta-
niszewki. Drugie miejsce zajął Dawid 
Chwirot (Teatr Nowy), a trzecie Ryszard 
Jędraszyk.

Wśród kobiet na tym samym dystan-
sie pierwsza była Katarzyna Pastwa, 

druga Jolanta Witczak, a trzecia Magda 
Baron – Czerwińska.

Bieg krótki najszybciej ukończył 
Przemysław Kobyliński. Drugi linię 
mety przekroczył Łukasz Wietecki, 

a trzeci był Stanisław Piechnik (copy-
master.pl). Najszybszą kobietą biegu 
krótkiego okazała się Emilia Podgórska. 
Drugą została Beata Wilczyńska, a trze-
cią Maria Albrecht (UKS Lusowo).

Miejsca 1-3 w kategorii mężczyzn 
w Nordic Walking zajęli kolejno: Ro-
bert Adamski (Marsz po zdrowie), Pa-
weł Kromski (Nordic Walking Kiekrz) 
i Mieczysław Andrzejewski (Marsz po 
zdrowie). W kategorii kobiet miejsca 
1-3 zajęły: Arleta Kruszka (Marsz po 
zdrowie), Aleksandra Wojciechowska 
i Magdalena Ratowska. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowa-
li: Gmina Tarnowo Podgórne, Instytut 
Zdrowia i Urody Aspazja, Centrum Te-
rapii Manualnej i Hotel Kaskada. Na-
grody w postaci kart upominkowych, 

bonów, karnetów i voucherów ufundo-
wały firmy: Instytut Zdrowia i Urody 
Aspazja, Centrum Terapii Manualnej, 
WUEF Club, Konecki i Matusiak Aka-
demia Aikido, Body Chief, Hotel Kasada 
i Sport Test Polska. Medale ufundowali 
Instalcompact Service i Rada Rodziców 
Gimnazjum Baranowo. Zawodnicy i ki-
bice otrzymali biało-czerwone kotylio-
ny, które przygotowali uczniowie Gim-
nazjum w Baranowie pod kierunkiem 
Małgorzaty Jednac-Antkowiak.

Organizatorzy składają podziękowania:
- Jędrzejowi Popielarzowi z firmy 

FLOW EVENTS, który trzeci rok za-
bezpiecza zawody od strony medycznej, 
zapewniając dyżur karetki bezpłatnie,

- firmie CENTRUM TERAPII MA-
NUALNEJ szczególne podziękowania 
za doskonałą opiekę fizjoterapeutyczną 
przed i po zawodach,

- HOTELOWI KASKADA za ufun-
dowanie nagród oraz udostępnienie 
fragmentu terenu. Dzięki temu mogli-
śmy utrzymać przebieg trasy, zyskując 
jednocześnie nowego Partnera naszej 
imprezy, 

– wszystkim Partnerom: CZASna-
CHIP, Dietetykowi Klinicznemu mgr 
Ewelinie Klemczak, Kwiatowe Inspira-
cje Magdalenie Jerzyńskiej, 

– Marcie Kamińskiej, która jak zawsze 
zaangażowała się w pracę przy organizacji 
imprezy, jej zasługą są tegoroczne medale,

– nauczycielom i wolontariuszom 
z Gimnazjum w Baranowie za ich nie-
oceniony wkład w pracę biura zawodów 
oraz zabezpieczenie trasy. ~ Ania Lis

Drużyna kręglarska OSiR Vector Tarnowo Podgórne 
podczas Mistrzostw Polski Młodzików, które odby-
wały się 26 i 27 listopada w Tucholi, zdobyła pięć me-

dali. Złoto w parach zdobyli Marta Stachowiak i Maja Wąsala 
oraz Krzysztof Bartkowiak i Marcin Byliński.

Indywidualny tytuł Mistrza Polski zdobyła Marta Stacho-
wiak, a brązowe medale zdobyli Maja Wąsala i Krzysztof 
Bartkowiak. Szóste miejsce w parach zdobyły Zuzanna Kucz 
i Iwona Dziamska. 

Marta Stachowiak, zdobywając tytuł Mistrza Polski Młodzi-
czek, zapewniła sobie prawo startu i reprezentowania naszego 
kraju na Pucharze Świata U-14, który obędzie się w terminie 
8-11 maja 2017 r. w niemieckim Dettenheim.

~ Ania Lis

Bieg i marsz niepodległości

W Tucholi na pięć medali
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W ramach XIV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tar-
nowo Podgórne rozegrano już cztery konkurencje: 
bieg niepodległości na dystansie długim i krótkim, 

Nordic Walking oraz Kopa. Ogólna klasyfikacja przedstawiają 
się następująco:

1. Tarnowo Podgórne  – 54 pkt.
2. Lusówko i Przeźmierowo  – 53
4. Baranowo  – 52
5. Lusowo  – 45
6. Sady  – 38
7. Batorowo i Rumianek  – 29
9. Chyby  – 22
10. Ceradz Kościelny  – 21
11. Góra i Sierosław  – 15
13. Jankowice  – 10
14. Wysogotowo  – 9
15. Kokoszczyn  – 7 ~ Ania Lis

Wójt Tadeusz Czajka wręczył 5 grudnia nagrody 
sportowcom, którzy w 2016 r. wywalczyli medale 
na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików, 

Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów oraz Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Nagrody otrzymały 44 zawodniczki i zawodnicy oraz 11 tre-
nerek i trenerów. W dyscyplinie badminton nagrody otrzyma-
li: Magdalena Świerczyńska, Aleksandra Felska, bracia Adrian 
i Damian Jaśkowiakowie, Bartosz Frontczak, Aleksandra Sękow-
ska oraz trenerki Marzena Świerczyńska i Oliwia Zimniewska 
z UKS Gimnazjum Baranowo. Poza nimi za medale w badmin-
tonie nagrody otrzymali: Mateusz Świerczyński, Joanna Rybak, 
Zuzanna Popik, Nikodem Jaśkowiak, Piotr Sadalski oraz trenerka 
Magdalena Okupniak z UKS Orkan Przeźmierowo. 

W kręglarstwie nagrodzeni zostali reprezentanci klubów 
OSiR Vector i Alfa Vector Tarnowo Podgórne. Otrzymali je: 
Marta Stachowiak, Maja Wąsala, Krzysztof Bartkowiak, Mar-
cin Byliński, Iwona Dziamska, Zuzanna Kucz, Artur Dziam-
ski, Patryk Dworczyk oraz trener Marek Torka z OSiR Vector. 
Z Alfa Vector nagrody otrzymali: Dominika Zygarłowska, Ja-
kub Cwojdziński oraz trenerka Joanna Bonk. 

W dyscyplinie kolarstwo nagrody otrzymali: Julita Jago-
dzińska, Jagoda Garczarek, Borys Korczyński, Wojciech Sy-
kała, Tobiasz Pawlak, Adrian Mrówka, Patryk Krzywda, Piotr 
Ludwicki, Piotr Matuszak, Bartosz Kempiak, Michał Kałmuc-
ki oraz trenerzy Piotr Broński, Konrad Błaszczyk i Konrad 
Olejniczak. Wśród taekwondzistów nagrody otrzymali: Ma-
teusz Jarocki, Aleksandra Kukotko, Adrian Szambelan, Mar-
tyna Konieczna oraz trener Tomasz Gorwa. 

W dyscyplinie taniec Wójt wręczył nagrody: Marii Szym-
czak, Zuzannie Liczbińskiej, Amelii Czerniak, Oliwii Grze-
siak, Tomaszowi Jarmużek, Olgierdowi Kwiatkowskiemu 
oraz trenerkom Beacie Dudek i Marlenie Tomczak. 

Statuetkę trenera roku 2016 otrzymał Konrad Błaszczyk 
z Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne.

 ~ Ania Lis 

XIV Ranking Sołectw

Nagrodzeni  
medaliści

Wiara, motywacja, odpowiednia dieta i zdrowie – to ha-
sła przewodnie konferencji „Zawód Rodzic – wspar-
cie młodego sportowca od A do Z”, którą 23 listopa-

da w Tarnowskich Termach, zorganizowali Akademia Piłkarska 
Reissa oraz Lion Group. Jej celem było ukazanie kompleksowe-
go wsparcia dziecka w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. 

Na wydarzeniu nie zbrakło mocnych nazwisk i prawdziwych 
specjalistów z zakresu dietetyki, psychologii czy medycyny. 
O swoim doświadczeniu opowiadali:

•  Martyna Nowak – psycholog sportowy Reprezentacji Pol-
ski,

•  Stanisław Rydzewski – dietetyk sportowy w firmie Lion 
Group,

•  dr Maciej Nowak – lekarz sportowy o wybitnych osiągnię-
ciach w medycynie, 

•  Piotr Reiss – legenda Lecha, król strzelców polskiej Ekstra-
klasy 2006/2007.

Psycholog Martyna Nowak podkreślała jak ważną rolę w ży-
ciu młodego sportowca odgrywają motywacja i wsparcie ro-
dziców. Stanisław Rydzewski odniósł się do zagadnień doty-
czących odżywiania, które jest jedną z podstawowych potrzeb 
organizmu, warunkującą jego prawidłowe funkcjonowanie: 
Prawidłowe nawyki kształtujemy od najmłodszych lat, a dobrze 
nawodniony organizm będzie bardziej wydolny, szybciej się re-
generował, a co najważniejsze będzie mniej podatny na drobne 
urazy oraz ewentualne jednostki chorobowe. Dr Maciej Nowak 
podkreślał, że współczesny sport nie może funkcjonować bez 
medycyny sportowej. Zachęcał rodziców do okresowych badań 
młodych piłkarzy, a przede wszystkim do niebagatelizowania 
drobnych, ale powtarzalnych zespołów bólowych czy kontuzji. 

Na zakończenie konferencji Patron Akademii Piotr Reiss 
przedstawił współczesne możliwości rozwoju piłkarzy. Zwrócił 
też uwagę na fundamentalne wartości dobrego trenera. 

~ Akademia Piłkarska Reissa

Zmotywuj swoje 
dziecko!
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Podczas Gali „Sportowa Polska” poznaliśmy laureatów 
XVII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”, 
VIII edycji Wyróżnienia „Sportowa Gmina”, IV edycji 

Tytułu „Pasjonat Sportowej Polski” oraz najlepsze produkty 
kolejnej edycji Wyróżnienia „Produkt na Medal”. Gala odbyła 
się 15 listopada w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. W gronie 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. olimpijczycy – Aleksan-
dra Socha, Agnieszka Wieszczek oraz Andrzej Supron. 

W tym roku nagrodę w kategorii „Pasjonat Sportowej Pol-
ski” otrzymał Jacek Duszczyk – trener, menedżer sportu i kie-
rownik obiektów OSiR w Przeźmierowie. Ostatnie 20 lat 
poświęcił krzewieniu kultury fizycznej na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne. Założył sekcję badmintona w UKS Orkan 
Przeźmierowo i reaktywował działalność Wielkopolskiego 
Okręgowego Związku Badmintona.  

Tytuł Pasjonata Sportowej Polski przyznawany jest przez 
Klub Sportowa Polska w ramach programu „Sportowa Pol-
ska”. Jego celem jest propagowanie na forum ogólnopolskim 
osób, które budują sportowe oblicze gmin, promują sport i re-
kreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. 

Pasjonat Sportowej Polski

Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która poprzez swoją pra-
cę zawodową i działalność społeczną przyczynia się do upo-
wszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz sportu dzie-
ci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a poprzez swoje 
działania jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów 
i sportowców.  ~ Ania Lis

Kto raz pokochał klimat górskich 
wędrówek, ten często wraca 
w te miejsca. Czasami prze-

rwa może trwać dość długo (czyli na-
wet wiele lat), ale ducha pierwotnego 
wędrowca trudno się wyzbyć. Osamot-
nienie w zmaganiu, poczucie małości 
wobec spotkania z naturą, ale też wiele 
pozytywnych emocji może towarzyszyć 
temu, kto rzuca takie wyzwanie.

I właśnie chęć przeżycia takiej przygo-
dy zawiodła trójkę członków amatorskie-
go zespołu biegowego „Zabiegani Lu-
sówko” w rejon Sudetów Środkowych, 
a dokładnie ich pasma – Gór Sowich. 

Był tam rozgrywany festiwal biegowy 
na 3 dystansach: 12 km, 21 km i 42 km. 
Ten ostatni wybraliśmy jako cel naszego 

górskiego harcowania. Trasa zapowia-
dała się jako typ ziemny o średnim po-
ziomie trudności z przewyższeniem po-
dejść i zbiegów rzędu 1 600 m.

Sobota, 19 listopada, przywitała nas 
przyjemnym, bezwietrznym sześcio-
stopniowym chłodem i perspektywicz-
nym widokiem szczytów górskich prze-
mieszanym z podrywającymi się ku 
niebu mglistymi formacjami. Apogeum 
obserwacji nastąpiło na szczycie twier-
dzy „Srebrna Góra” – miejscu startu 
i mety. Hej, nawet przez chwilę rozma-
rzyliśmy się tam.

Po krótkiej chwili, o 9.17 startujemy 
wraz z setką innych maratończyków. 
W dół, a potem w górę i po płaskim, 
i znowu kilka razy to samo. I tak w kół-
ko. Jak to w górach. O 10.13 zaczyna 
padać. Wpierw lekko, a potem już tyl-
ko mocniej i mocniej. Na najwyższych 
przewyższeniach jest naprawdę zimno, 
miejscami zalega nawet śnieg. Wciąż 
pada. Na 18 km trasy spotykamy Na-
talię, młodą matkę, która w biegu uści-
skała kibicującego jej bobasa w wózku 
i opiekującego się nim męża i pobiegła 
dalej przeskakując nad głębokimi po 
kostki błotnistymi kałużami.

Przez dobre 10 km towarzyszyliśmy 
Natalii, a kilometry zdawały się upły-
wać szybciej : ) Dowiedzieliśmy się, 
że właśnie wróciła ze zgrupowania ka-

dry polskich biegaczy średnio- i długo-
dystansowych, gdzie jej mąż opiekował 
się zawodnikami od strony medycznej. 
Wiele byśmy dali, żeby zjeść przy sto-
le obiad z Arturem Kozłowskim i in-
nymi z ich paczki. Kiedy nowo pozna-
na koleżanka uznała, że biegniemy zbyt 
wolno rozdzieliliśmy się i każdy konty- 
nuował swoim tempem. Pozostał mi już 
po chwili tylko samotny bieg, choć oczy-
wiście ktoś kogoś mijał od czasu do cza-
su. Padający już od ponad dwóch godzin 
deszcz zmienił podłoże poza utwardzo-
nymi płaskimi odcinkami w glajdowate 
błoto. Chwilami było naprawdę trudno 
biec czy podchodzić. W końcu, po po-
nad pięciu godzinach zmagań i jednej 
niegroźnej wywrotce (całkiem nieźle 
się wtedy ubabrałem), gdy już zmęcze-
nie nie miało znaczenia, a znużenie bie-
giem było naprawdę dotkliwe, dotarłem 
na ostanie podejście. Po jego pokonaniu 
nastąpił 300-metrowy finisz po szerokim 
na dwa metry grzbiecie fosy, otaczają-
cej twierdzę „Srebrna Góra”. W silnym 
deszczu minąłem linię mety. 

Tym samym, niestety, zakończyłem se-
zon startowy Anno Domini 2016. Tak to 
już jest, że czas w jedną stronę odlicza.

Ale Hej, góry, Hej. Do zobaczenia już 
niedługo, Hej. Hej, uważajcie góry, Hej. 
Wiosną już nadchodzę, Hej. Czyli nad-
biegam, Hej. ~ Marek Pietrowicz

„Srebrny”, ostatni bieg

Jacek Duszczyk
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Kręglarska nadzieja
Mimo młodego wieku ma na swoim koncie już kilka 
sukcesów, w tym zdobycie tytułu Mistrzyni Polski.  
O swojej przygodzie z kręglarstwem klasycznym 

opowiada Marta Stachowiak.
Ania Lis: Dlaczego wybrałaś krę-

gle?
Bo to dyscyplina, którą mogę treno-

wać bez obawy o swoje zdrowie. Nie-
stety nie mogę uprawiać sportów, które 
wiążą się ze zbyt dużym wysiłkiem.

Jak często trenujesz?
Dwa razy w tygodniu. Treningi odby-

wają się w środy i piątki. Każdy z nich 
trwa godzinę. Chodzę na nie od razu po 
szkole. Po rozgrzewce wchodzę na tor 
i czekam na zadania od trenera. Kręglar-
stwo trenuję od sześciu lat pod czujnym 
okiem trenera Marka Torki, któremu 
dziękuję za wiarę we mnie i motywację 
do dalszej pracy.

Który wynik w dotychczasowej ka-
rierze uważasz za największy?

Ostatni. Podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Młodziczek zdoby-
łam złoty medal. Zdobycie tytułu Mi-
strza Polski przypieczętowało mój start 
w Pucharze Świata Młodzików, który 
odbędzie się w przyszłym roku w Niem-
czech.

Zwycięstwo przyszło Tobie łatwo?
Nie do końca. Jedna z dziewczyn wy-

przedzała mnie już pięćdziesięcioma 
kręglami, ale podciągnęłam się na ostat-
nim torze i dzięki temu wygrałam.

A jak Twoją pasję do kręglarstwa 
postrzegają inni?

Zwycięskim meczem w Toruniu 
przeciwko AZS UMK PBDI za-
kończyli pierwszą rundę sezo-

nu zasadniczego koszykarze z Tarnowa 
Podgórnego. Bilans siedmiu zwycięstw 
i pięciu porażek pozwala Tarnovii Ba-
sket realnie myśleć o awansie do fazy 
play-off 2 Ligi Koszykówki Mężczyzn.

Choć nie zaczęło się najlepiej, bo od 
dwóch porażek na rozpoczęcie sezonu, 
to w kolejnych meczach tarnowscy ko-
szykarze udowadniali, że są w stanie 
wygrać z każdym, a miejsce w najlep-
szej ósemce jest w zasięgu. Kończąca 
rundę seria czterech zwycięstw, w tym 
wyjazdowe z drużynami z czołówki ta-
beli we Władysławowie i Toruniu, zrobi-
ły wrażenie na każdym rywalu. Lepszy 
bilans od Tarnovii mają cztery druży-
ny, a trzy inne również kończą pierwszą 
rundę z bilansem 7-5. Walki o czołową 
ósemkę na pewno nie odpuszczą silne 
kadrowo i mające doświadczonych za-
wodników drużyny z Goleniowa i Gnie-
zna, zatem druga runda zapowiada się 
bardzo interesująco. Tarnovia w dro-
dze po awans do play-off musi przede 
wszystkim uniknąć takich meczów jak 
ten przegrany z Biofarmem Basket Su-
chy Las. Dla tej młodej drużyny zwycię-
stwo w Tarnowie Podgórnym jest póki 
co jedynym w sezonie, a Tarnovia roze-

grała wtedy zdecydowanie najsłabszy 
mecz z dotychczasowych. Drugim spo-
tkaniem, z którego podopieczni trene-
ra Tomasza Eicherta muszą wyciągnąć 
wnioski, jest mecz z Treflem II Sopot. 
Mimo 14-punktowej do przerwy prze-
wagi Tarnovii zwycięstwo z Wielkopol-
ski wywieźli sopocianie. Były to jedyne 
słabsze momenty w pierwszej rundzie, 
bo w pozostałych, nawet tych przegra-
nych meczach, Tarnovia Basket pre-
zentowała się z dobrej strony. Siłą dru-
żyny jest wyrównany skład, w którym 
każdy z zawodników stanowi zagroże-
nie i może w danym meczu być liderem 
drużyny. Szeroka kadra i umiejętna rota-
cja pozwalały Tarnovii prezentować ko-
szykówkę graną w szybkim tempie, ze 
zmienną i agresywną obroną oraz różno-
rodnym atakiem.

Udanie rozpoczęli tarnowscy koszy-
karze również przygodę z Pucharem 
Polski PZKosz. W meczu I rundy wy-
grali (74:69) z Pyrą Poznań i o awans do 
Turnieju Final Four, a tym samym pół-
finału powalczą 7 grudnia w Tarnowie 
Podgórnym z drużyną Polkątów Maxi-
mus Kąty Wrocławskie. Rywal również 
występuje na szczeblu 2 Ligi, ale w gru-
pie D radzi sobie gorzej niż Tarnovia, 
bowiem na koniec rundy zanotował bi-
lans 4 wygranych i 9 porażek. Fawo-
rytem będzie zatem drużyna z Tarnowa 
Podgórnego, ale rywal na pewno rów-
nież chce się dostać do prestiżowej naj-
lepszej czwórki Pucharu Polski PZKosz. 
Więcej o występach drużyny Tarnovii 
Basket można znaleźć na facebook.com/
tarnoviabasket.

~ Szymon Drobina

Udana runda Tarnovii Basket

Rodzice są dumni, a koleżanki to 
w miarę, bo uważają, że kręgle to nie 
sport, ale ja się tym nie przejmuję.

Rozmawiała Ania Lis
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Przez dwa tygodnie najlepsi ju-
niorzy rywalizowali w turnieju 
drużynowym i indywidualnym 

o tytuł Mistrzów Świata. Wśród repre-
zentantów była również Magdalena 
Świerczyńska (UKS Baranowo), która 
zanotowała bardzo dobry start. Startu-
jąc w grze mieszanej z Pawłem Śmiłow-
skim (UKS Hubal Białystok) była ostoją 
naszej reprezentacji. Polscy badminto-
niści rywalizowali w grupie z reprezen-
tacją Rumunii i Belgii, których pokona-
li 4:1. Wychodząc z grupy na 1 miejscu 

trafili na mocnego przeciwnika – Chiń-
ski Taipei. 

Często azjaci stanowią barierę nie do 
przejścia dla europejskich badmintoni-
stów. I tak było tym razem. Polska re-
prezentacja przegrała 3:1. Warto wspo-
mnieć, że jedyny punkt dla Polski zdobył 
mikst Świerczyńska / Śmiłowski. Kolej-
ny mecz w walce o miejsca 9-15 polscy 
badmintoniści stoczyli z anglikami. Nie-
stety nasi juniorzy przegrali spotkanie 
3:0. Kolejnym przeciwnikiem była re-
prezentacja USA, z którą również prze-

graliśmy, ale tym razem udało się zdobyć 
honorowy punkt za sprawą dobrej gry 
miksta Świerczyńska/Śmiłowski. Ostat-
ni drużynowy mecz, który polska repre-
zentacja rozegrała, był z Czechami. Tym 
razem to polska reprezentacja była górą, 
wygrywając 3:1 i zajmując ostatecznie 
15 miejsce na świecie. Warto zaznaczyć, 
że na 6 rozegranych meczy Magdalena 
Świerczyńska w parze z Pawłem Śmi-
łowskim wygrali 5 meczy. Na podium 
zabrakło europejczyków, a medale roz-
dzielono między azjatów. 

Złoto zdobyła reprezentacja Chin, 
srebro Malezja, a brąz trafił do Japo-
ni i Tajlandii. Po turnieju drużynowym 
przyszedł czas na turniej indywidual-
ny. Niestety, mimo rozstawienia, mikst 
Świerczyńska/Śmiłowski trafił na bar-
dzo mocną koreańską parę, która jak 
się później okazało zdobyła brązowy 
medal. Na podium ponownie zabrakło 
przedstawicieli Europy, a 4 z 5 złotych 
medali trafiło do Chin. Obecnie nasza 
kadrowiczka przygotowuje się do kolej-
nych międzynarodowych startów, które 
można śledzić odwiedzając funpage na 
facebook’u „Badminton w Gminie Tar-
nowo Podgórne”.  ~O. Zimniewska

Relacja z Mistrzostw Świata Juniorów 
~ sport
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W środę, 7 grudnia, o godz. 
9.00 ruszyły zapisy do szó-
stej już edycji Biegu lwa 

w Tarnowie Podgórnym. Po raz pierw-
szy półmaraton zostanie rozegrany na 
dwóch pętlach. Nowością będzie też 
krótszy bieg – Pogoń za Lwem, który 
odbędzie się na dystansie ćwierćmara-
tońskim – 10,5 km. Impreza odbędzie 
się w niedzielę, 21 maja 2017.

Nowa trasa będzie sprzyjać biega-
czom. – I to zarówno tym najszybszym, 
jak i nieco wolniejszym. Dzięki zreduko-
waniu jednej pętli znacznie ograniczy-
my problem z tłokiem na trasie, a dzięki 
temu łatwiej będzie o lepsze wyniki – 
podkreśla Piotr Książkiewicz, dyrektor 
sportowy imprezy. 

Zmiana trasy niesie ze sobą rów-
nież zwiększenie limitu miejsc. W pół-
maratonie będzie mogło pobiec 1666, 
a w Pogoni za Lwem – 555 zawodników 
(kolejno o 555 i 222 więcej niż w po-
przednich edycjach). 

Bieg Lwa słynie ze znakomitego do-
pingu mieszkańców Tarnowa Podgórne-
go, a także z bogatego pakietu startowe-
go. – Niezmiennie szykujemy atrakcyjne 
gadżety, a także nietuzinkowy medal. 
Podczas Biegu Lwa nie zabraknie Expo 
Rodzinnego ze strefami tematycznymi 
przygotowanymi przez Partnerów im-
prezy. Mimo zmiany trasy – miejsce mety 
będzie to samo – to bieżnia stadionu Tar-
novii, która daje możliwość finiszowania 
na oczach wielu kibiców obserwujących 
zawody z trybun – wymienia Piotr Mo-
dzelewski, dyrektor biegu.

W poprzedniej edycji Biegu Lwa 
zwycięzcą został Marcin Chabow-
ski (1:04:55). Drugie miejsce wywal-
czył Kenijczyk Edwin Cheruiyot Mel-
ly (1:05:53), a trzecie miejsce zajął 
– również reprezentant Kenii - Boni-
face Wambua Nduva (1:06:17). Wśród 
kobiet najlepszą była Kenijka Christine 
Moraa Oigo (1:17:17). Na drugim miej-
scu linię mety minęła pierwsza z Polek 
– Agnieszka Gortel-Maciuk (1:19:28). 
Trzecią lokatę zajęła druga ze startują-
cych Kenijek – Agnes Chebet (1:22:02). 
Linię mety półmaratonu w 2016 roku 
minęło 1025 osób. 

W edycji 2016 Pogoni za Lwem, któ-
ra odbyła się na dystansie nieco ponad 
7km, na podium stanęli: Paweł Prądzyń-
ski (25:03), Patryk Sobczyk (25:25) 
i Sławomir Naskręt (25:43). Wśród 

Wystartowały zapisy do VI edycji Biegu Lwa

pań najszybciej linię mety przekroczy-
ły: Maria Wengierek (30:12), Karolina 
Chabros (30:36) i Katarzyna Kołacz-
kowska-Szcześniak (30:51).

Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym to 
impreza rodzinna, nie może więc za-
braknąć rywalizacji dzieci i młodzieży – 
Biegu Lwiątek na dystansach od 100 m 

do 2000 m oraz Sztafety Pokoleń 3x400 
metrów. Zapisy do tych zawodów ruszą 
18 kwietnia.

Zapisy do Biegu Lwa znajdują się na 
stronie www.bieglwa.pl. Wiele cieka-
wostek pojawia się na profilu imprezy 
na Facebooku. 

~ Justyna Grzywaczewska

~ sport
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Zawodnicy, reprezentujący naj-
większy klub sportowy w naszej 
Gminie, rozegrali 16 spotkań od 

sierpnia do listopada bieżącego roku. Po 
rundzie jesiennej zgromadzili 31 punk-
tów, co oznacza spędzenie zimy na wy-
sokim 4. miejscu. Co więcej, zespoły 
z podium pozostają w zasięgu drużyny 
trenera Marcina Kikuta – maksymalna 
strata wynosi 5 punktów, a zespół z 3. 
miejsca jest lepszy raptem o 2 punkty. 

Po pierwszym meczu 10. miejsce. Po 
drugim 12. miejsce. Ale później nawet 3. 
miejsce i koniec końców dziś na podium 
stoimy jedną nogą. A w tle głośny trans-
fer Bartosza Ślusarskiego, powołania dla 
obiecującej młodzieży z drużyny juniora 
starszego i Marcin Kikut z nową funkcją. 

Od prezentacji „Ślusarza” rozpoczęli-
śmy sezon 2016/17. W pierwszym me-
czu były piłkarz Lecha Poznań wyraźnie 
nie mógł się odnaleźć, ale w pozostałych 
był bardzo ważną częścią zespołu. Zdo-
był 9 bramek, zanotował niejedną asystę 
i dziś trudno sobie wyobrazić Tarnovię 
bez Ślusarskiego w ataku. Drugim naj-

lepszym strzelcem zespołu jest Marcin 
Mazurek – zaskakujące odkrycie nowe-
go trenera. 

Marcin Kikut, grający w Tarnowie Pod-
górnym od lutego bieżącego roku, objął 
funkcję szkoleniowca klubu na przełomie 
sierpnia i września, co zostało potwier-
dzone debiutem na ławce podczas 5. ko-
lejki. Pierwszym przeciwnikiem był rywal 
z najwyższej półki – Iskra Szydłowo. Po 
wyrównanym spotkaniu przegraliśmy 2:3, 
ale później było tylko lepiej. 4:0 z Luboń-
skim, 2:1 z Lechią Kostrzyn, 2:1 z Kotwi-
cą Kórnik, 2:0 z Pogonią Łobżenica i 3:1 
z Nielbą Wągrowiec. Serię pięciu me-
czów wygranych z rzędu przerwał zimny 
prysznic – 0:5 z Lubuszaninem Trzcian-
ką. Jesień zakończyliśmy dwiema wyjaz-
dowymi wygranymi – 1:0 z Huraganem 
Pobiedziska i 1:0 z Gromem Plewiska 
(obecnie 3. miejsce). Na boiska ligo-
we wrócimy w marcu i wówczas w me-
czu z GLKS Wysoką będziemy walczyć 
o trzecie kolejne zwycięstwo. 

Na wyróżnienie w podsumowaniu za-
sługuje nasza młodzież. W tym sezonie 

na stałe do pierwszej drużyny zostali 
włączeni Krzysztof Lachman oraz Szy-
mon Jerzewski, którzy wcześniej wy-
stępowali w drużynie juniora starszego. 
Z przyjemnością obserwowaliśmy, jak 
z meczu na mecz rozwijają umiejętno-
ści i budują formę. Lachman jest pod-
stawowym obrońcą Tarnovii i zależnie 
od potrzeb, może występować na środku 
lub na boku obrony. Jerzewski natomiast 
występuje na prawym skrzydle, często 
zagrywa ostatnie piłki, a i sam trafia do 
siatki – bramkę zdobył m.in. przeciwko 
Warcie Międzychód. 

Przed nami zimowy okres przygoto-
wawczy. Pierwsza taka długa przerwa 
w grze, od kiedy Kikut przejął zespół 
z Tarnowa. Dla każdego trenera czas ten 
jest bardzo ważny. Wówczas może istot-
nie wpłynąć na zespół, na przykład popra-
wiając motorykę czy budując kondycję. 
Dobra gra na wiosnę będzie rezultatem 
porządnie przepracowanej zimy. Patrząc 
na przebieg rundy jesiennej możemy 
z dużą nadzieją wyczekiwać marca 2017. 

~ Jakub Brodewicz 

4. miejsce GKS Tarnovii po rundzie jesiennej! 

Ostatnie tegoroczne zawody ta-
neczne, w których wziął udział 
zespół OSiR Jast Tarnowo 

Podgórne, odbyły się w Twardogórze. 
Otwarte Mistrzostwa Polski odbywały 
się od 17  do 19 listopada, a nad przy-
gotowaniami do nich pracowały tre-
nerki Beata Dudek i Marlena Tomczak. 
Pierwsze miejsca w I i II lidze zajęły 
Mini Formacje Street. W tej samej kate-
gorii tanecznej drugie miejsce w I lidze 
zajęła Formacja oraz trzecie w I lidze 
Mini Formacja. 

Solowy występ Zuzanny Liczbińskiej 
zaowocował zdobyciem przez nią tytułu 
Mistrzyni Polski w Hip Hop w klasie A. 

Dwa brązowe medale zdobyli w ukła-
dach solowych Tomasz Jarmużek (kla-
sa A) i Olgierd Kwiatkowski (klasa C). 
Złoto w duetach HH w klasie E+D zdo-
były Amelia Czerniak i Oliwia Grze-
siak, a brąz również w HH – klasa A +S 
Maria Szymczak i Tomasz Jarmużek. 
W finałach miejsca 4 i 5 zajęły kolejno: 
Aleksandra Sosnowska (solo HH – klasa 
E) oraz Wiktoria Niedośpiał i Dominika 
Kokoszko (duet HH –poziom E+D). 

W klasach rekreacyjnych w debiutach 
wszyscy tancerze otrzymali oceny celu-
jące, a w klasie srebro oraz złoto miejsca 
pierwsze i drugie.

~Ania Lis

Taneczne zakończenie roku

Indywidualną Mistrzynią Ligi Vector 
2016 została Jadwiga Wojcieszak, 
która po 180 rzutach zdobyła 808 

punktów. Drugie miejsce wywalczyła 
Basia Gandecka (805), a trzecie Wal-
demar Wereszczyński (798). Miejsce 

tuż za podium zajął Jakub Maćkowiak 
(789). 

Najlepszym wynikiem fazy sprinter-
skiej (20 rzutów) było 98 punktów zdo-
byte przez Justynę Witkowiak i Walde-
mara Wereszczyńskiego.

W Indywidualnych Mistrzostwach 
Ligi Vector 2016, które rozegrano  
19 i 20 listopada w kręgielni Vector za-
grało 29 zawodniczek i zawodników.

~ Ania Lis

Mistrzostwa Ligi Vector
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~ i na koniec...

Seniorce, naszej długoletniej 
koleżance Bożenie

wyrazy głębokiego współczucia, 
słowa otuchy z powodu śmierci 

Syna

Śp. Marka Tabaczka

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora  

Tarnowo Podgórne.

Zarząd, trenerzy, zawodnicy oraz wszyscy związani z klubem GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
składają serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne i podziękowania za miniony rok nie-
ustannego wsparcia. Szczególne wyrazy uznania składamy w kierunku Gminy Tarnowo Podgór-
ne, Tarnowskich Term oraz firm: Gruntkowski, Gusma, Patron Plus, BodyChief, Constans Group, 
Fargo, Perfetto, Kathay-Haster, Traffic, Master-Movano, Auto Car Polska i Gruffi. 

Wszystkim uprzejmie dziękujemy za zaufanie i wiarę w największy klub w Gminie. Zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei.

Podziękowanie

Naszemu Koledze

Michałowi Bebejewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

składają:
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

z Gimnazjum w Baranowie

Naszej Seniorce Helci Kruszona 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Brata

Śp. Tadeusza 
Waszkiewicza

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora Sady

 Państwu Iwonie i Dariuszowi Jędrzejewskim  
oraz Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy i Teściowej

Śp.  BOLESŁAWY  JĘDRZEJEWSKIEJ

składają
Sąsiedzi z ul. Osiedlowej i Sosnowej  

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

życzliwości, oraz uczestniczyli we mszy św.  
i ceremonii pogrzebowej

Śp.
Zbigniewa Janasik

Ks. proboszczowi Adamowi Przewoźnemu, rodzinie 
przyjaciołom, szafarzom, sąsiadkom, kolegom, 
znajomym za okazane współczucie ofiarowane 
komunie święte, zamówione msze św. i kwiaty 

serdeczne „Bóg zapłać”

składają Rodzice
Siostra z rodziną

Brat z rodziną

WZP.6721.19.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Górze przy ulicy Szamotulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w Górze przy ulicy Szamotulskiej wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 stycznia 2017 
r. do 2 lutego 2017 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu 
- budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego odbędzie się 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 
lutego 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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DAM PRACĘ
• Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską do salo-
nu w Przeźmierowie, tel. 605 149 364.
• Przyjmę instalatora wod-kan-c.o. do przy-
uczenia. Lusowo ul. Poznańska 40 kont. 603 
118 115.
• Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem do  
rocznej dziewczynki. Praca na pełen etat, u 
nas w domu w Tarnowie Podgórnym. Kontakt: 
512-009-011
• Szukam opiekunki dla 16-miesięcznej dziew-
czynki. Opieka dorywcza w Przeźmierowie. 
Zainteresowanych proszę o kontakt tel. 605 
113 716

• Przyjmę osobę do pozyskiwania klientów dla 
naszej firmy. Branża metalowa - malowanie 
proszkowe  Praca dodatkowa  Oferujemy wy-
nagrodzenie prowizyjne od każdej podpisa-
nej umowy. Więcej szczegółów pod numerem 
516-138-485
• Poszukujemy sprzedawców do specjalistycz-
nego sklepu z alkoholami na terenie Barano-
wa. Osoby zainteresowane prosimy o przesy-
łanie CV na adres: biuro@galeriaostrowski.pl 
lub kontakt pod nr tel. 792 442 562

• SZUKAM PRACY
• Szukam pracy jako opiekunka do dzieci lub 
posprzatam dom w Baranowie i okolicy tel. 
732 651 673
• Szukam pracy fizycznej lub opieki nad osobą 
starszą, 52 lata, dyspozycyjna. Przeźmierowo, 
okolice tel. 886 312 099
• Zaopiekuję się dzieckiem (również prasowa-
nie) - Lusówko, tel. 692-525-617
• Zaopiekuję się osobą starszą i chorą na te-
renie gminy Tarnowo Podgórne, codziennie 5 
godzin. Tel. 533-696-051
• Posprzątam dom, mieszkanie. Przeźmiero-
wo, Baranowo. Tel. 793 258 698

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ
DAMSKO-MĘSKĄ

tel. 605 149 364
salon w Przeźmierowie

Numer kontaktowy: 883-953-645
mail: igrosswork@wp.pl
facebook:facebook.com/igrosswork
Nasze biuro: Przeźmierowo ul.Kościelna 23

Potrzebujesz Pracownika? Szukasz pracy?

Zgłoś się do nas!
Jesteśmy Agencją pracy tymczasowej
      iGross Work
Dawid Jasnowski

Zatrudniamy rodaków jak i osoby spoza granic naszego kraju!
Zapewniamy dogodne warunki współpracy!
Zapraszamy do kontaktu!

Kasjer - Sprzedawca
Kontakt: 665-941-451

www.marketdino.pl

OFERTA
PRACY

Firma dekarska z Przeźmierowa
przyjmie pracowników z doświadczeniem

i do przyuczenia na stanowiska:

tel. 602 586 499, e-mail: biuro@dach-term.pl

• DEKARZ • POMOCNIK DEKARZA •
Mile widziane doświadczenie, praca na wysokości

Impuls Security

Kontakt: 531 533 200

zatrudni do ochrony
obiektu emerytowanych

pracowników 
służb mundurowych

zatrudni Panią do obsługi 
i  rejestracji pacjentów. 

CV ze zdjęciem prosimy składać 
osobiście w siedzibie �rmy: 

Sierosław, ul. Leśna 1, 
62-080 Tarnowo Podgórne 

 www.ctmrakowski.pl

biur
rachunkowe

• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

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

PIT’y
ROZLICZENIA ROCZNE

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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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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O S T R Z E N I E 	 N O Ż Y
NA	TELEFON	

6 9 7 	 6 9 5 	 9 9 9

DOJAZD	GRATIS!

100 m2 z osobnym
wejściem z klatki

schodowej
na biura lub inną

działalność usługową
w Lusówku przy

ul. Tarnowskiej 33

Wynajmę Piętro

tel. 603 599 350

JĘZYK POLSKI
korepetycje,

przygotowanie do matury
tel. 518-549-824

Salon Parkietów w Tarnowie 
Podgórnym zaprasza!!!

Dogodne godziny otwarcia.
Pn.-Pt 10.00-17.00   Sob-10.00-14.00

Możliwość umówienia się na spotkanie po godzinach otwarcia
jak również w Twoim domu pod nr tel. 504 202 143

Tu zakupisz wszystko dla Swojej podłogi.
Oferujemy duży wybór podłóg drewnianych,  

listew przypodłogowych, tarasów a także paneli.
W ofercie również środki 

do pielęgnacji i konserwacji.

Oferujemy również:
• Pomiary wilgotności betonu metodą CM
• Szlifowanie podłóg i parkietów metodą bezpyłową 
• Montaż wszystkich zakupionych produktów
• Renowacje schodów 
• Wylewanie mas samopoziomujących
•  Oraz wiele innych usług związanych z układaniem oraz 

szlifowaniem starych i nowych podłóg drewnianych.

Salon Parkietów
Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 62a 

(budynek Dobre Okna)
Tel. 504 202 143

Przyjdź do Salonu i dowiedz się co możemy 
zrobić dla Twojej podłogi.

Uwaga! Z Kartą Mieszkańca TP  5% rabatu na usługi!

Sprzedam komplet wypoczynkowy
NATURALNA SKÓRA

(kanapa z funkcją spania + 2 fotele), kolor rudy
Cena ok. 5300 zł 

Telefon kontaktowy 698-546-544

kom. 602 659 208

DO WYNAJMU
NOWA HALA

100m2

W LUSOWIE
tel. 609 659 950
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Kadry i płace                      

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

możliwy podział, 
plan zagospodarowania,

pełne AG
Szamotuły

SPRZEDAM
GRUNT 2,5ha

tel. 790 510 000

Oferujemy produkty najwyższej  
jakości marki NATURRINO,  
mięso wołowe UCZTY QULINARNEJ.
Na życzenie klienta: mielimy mięso, rozbijamy 
mięso na rolady, pakujemy próżniowo.

Zapraszamy do nowo otwartego 
stoiska SOKOŁÓW S.A.
Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 1 
(stoisko market TESCO).

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

GAZOWANIE ZBOŻA
W SILOSACH

I MAGAZYNACH
tel. 509-393-714

tel. 607-948-876 (z możliwością dojazdu)

KOREPETYCJE! JĘZYK POLSKI
Przygotowanie do matury;

także materiał bieżący na poziomie
szkoły średniej, gimnazjalnej i podstawowej.

OKULISTA
Tarnowo Podgórne

Plac Margaretek
tel. 606 995 097

DOROŚLI I DZIECI

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

REMONT
ZA GROSZE

727 694 197

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

ORAZ WIELE INNYCH

061 814 27 12 

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

ELEKTROWNIE
PRZYDOMOWE

SOLARNE • WIATROWE
PROJEKTY • SPRZEDAŻ • MONTAŻ

604 812 275
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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!

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

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

HALĘ 350 m2, wys. 4m

602 755 895

Okolice Przeźmierowa, Smochowice
wynajmę lub kupię
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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
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

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

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

Wynajem namiotów
imprezowych-wystawowych

Kontakt tel. 510 695 952

Krzesła, stoły
Zastawa stołowa,

sprzęt cateringowy
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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

NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH                                                                          
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE,
KRZESŁA, STOŁY, MEBLE LITE DREWNIANE, SZAFY,
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, RENOWACJA MEBLI

www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680                                     
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Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

W YJĄTKOWE MIESZK ANIA Z 40 m2 PODDA SZ A UŻY TKOWEGO GR ATIS!

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA
tel. 61 652 23 35  |  sprzedaz@novum-plus.pl  |  www.osiedle-rozalin.pl

Mieszkanie na piętrze o powierzchni 74,5 m2 w domu w zabudowie szeregowej 
z tarasem 8,3 m2 oraz poddaszem do zagospodarowania 40 m2

PROMOCJA
MIESZKANIA TYP A/II

290 550 zł brutto

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

AGENT PZU

Zyskaj spokój   
i atrakcyjną ofertę 
Zapewniamy bezpieczeństwo w ubezpieczeniach:
• samochodu i domu
• podróży i firmy
• gospodarstwa rolnego

Zapytaj naszego agenta  
o zniżkę dla Ciebie

PROMOCJA

SA KV3 PZU PRASA S 205x135.indd   1 07/04/16   23:59

AGENCJA PZU PRZEŹMIEROWO 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro) 
tel. 510 452 100 - Piotr Zaradny

AGENT PZU

Zyskaj spokój   
i atrakcyjną ofertę 
Zapewniamy bezpieczeństwo w ubezpieczeniach:
• samochodu i domu
• podróży i firmy
• gospodarstwa rolnego

Zapytaj naszego agenta  
o zniżkę dla Ciebie

PROMOCJA

SA KV3 PZU PRASA S 205x135.indd   1 07/04/16   23:59

AGENCJA PZU PRZEŹMIEROWO 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro) 
tel. 510 452 100 - Piotr Zaradny

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

tel. 791 075 495
e-mail: kontakt@bogucinklub.pl

Wynajmę lokal w okolicach Kaźmierza
osobie zainteresowanej zorganizowaniem

i prowadzeniem żłobka,
z możliwością zamieszkania

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Do wynajęcia
mieszkanie 45m2

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

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

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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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 z IZĄ

Tai Chi
Zdrowy kręgosłup

Zajęcia dla kobiet w ciąży
Aerobik

Restauracja
Catering świąteczny ☎ 721 294 202

Niedzielne obiady
Uroczystości rodzinne
Spotkania firmowe

Szkolenia, konferencyjne

Pizzeria
☎ 666 650 560

Pizza ma miejscu, na wynos i z dowozem
Dania obiadowe

Fast food-Burgery, Kubełki
Włoskie makarony, Przyjęcia klubowe

SPA
zawsze trafi ony prezent!
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AUTO
KOMPLET
Rok założenia 1990

ELEKTRONIKA-MECHANIKA
¶KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
¶NAPRAWA STEROWNIKÓW-
  KOMPUTERÓW
¶GEOMETRIA KÓŁ
¶WYMIANA OLEJÓW I FILTRÓW
¶NAPRAWA ZAWIESZENIA-HAMULCE
¶NAPRAWA TŁUMIKÓW
¶WULKANIZACJA, WYMIANA OPON

ul. Kościelna 77, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 15 27

Czynne
pn.-pt.

9.00-18.00

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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

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

G R O C H Ó W K A
z NapachaniaDOLEWKA 

GRATIS!

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

grochowka_z_napachania@wp.pl

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

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
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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

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 

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne

GABINETY LEKARSKIE
UL. POZNAŃSKA 49A, TARNOWO PODGÓRNE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK
lek. Agnieszka Rybarczyk

przyjęcie: śr., czw., sob. | tel. 696-488-725
USG 3D 4D • USG piersi, dopochwowe • USG prenatalne

UROLOG, ANDROLOG
lek. Łukasz Wojnar

przyjęcie: wt., pt. | tel. 604-631-342
USG prostaty, jąder, nerek • leczenie niepłodności męskiej

• zaburzenie erekcji, leczenie zabiegowe

RADIOLOG
lek. Katarzyna Czarniecka

przyjęcie: pon. | tel. 604-631-342
USG jamy brzusznej, tarczycy • USG Doppler 

naczyń kończyn i szyi
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ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

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

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

PROJEKTOWANIE
WNĘTRZ
WIZUALIZACJE 3D

TEL. 609-642-119

 603 635 878

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

FAKTURY

Szpachlowanie,
malowanie
poddasza

tel. 501 484 314

KÄRCHER

607 95 11 50

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia, wosku, itp.

Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele
Krzesła - Pufy - itp.

oraz tapicerka skórzana
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www.wache.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie Quadów Polaris:
Mikołaj Wache

tel.: 783 000 022
Email: mikolaj.wache@wache.com.pl QUADY

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
                       oraz Szczęśliwego Nowego Roku
                                                      życzy

AUTO WACHE



oraz: 
Radni Gminy Tarnowo Podgórne

Radni Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów
Radni Powiatu Poznańskiego

Sołtysi i Rady Sołeckie
Uniwersytet III Wieku

Koło Platformy Obywatelskiej  
w Tarnowie Podgórnym

Koło Terenowe PiS w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc

Stowarzyszenie Pojednanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin ROKTAR
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Towarzystwo Pamięci  
im. Gen. J. Dowbora-Muśnickiego

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
Koła Wędkarskie

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
OSiR Tarnowo Podgórne, GOK SEZAM

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Fundacja „Otoczmy Troską Życie”
Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne

Gminne Koła i Kluby Seniora 
Zespół Pieśni i Tańca LUSOWIACY

Koło Gminne Związku Kombatantów RP
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 

„Nasze Małe Ojczyzny”
TP-KOM, TPBUS, Tarnowskie Termy

GKS Tarnovia, KK Tarnovia, Tarnovia Basket
Klub Sportowy Alfa Vector

Fundacja „Nigdy nie jest za późno”
Sąsiadka~Czytaj

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu zdrowia, szczęścia, radości i spokoju. 

Odłóżmy na bok spory, otoczmy się ciepłem rodzinnym. 
Spotykajmy się, rozmawiajmy, kolędujmy i cieszmy się sobą nawzajem.

A nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem odwagi  
w podejmowaniu ambitnych decyzji  

i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów.  

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne


